
2421 (1) 
 

CMLeiria/Ata n.º 26, de 2012.12.18 

Im-DA-15-09_A0 

 

 

 

Ata n.º 26/2012 
 

 

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, no Edifício-sede do Município 

de Leiria, sito no Largo da República desta cidade, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal de Leiria, 

tendo estado presentes o Senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Miguel de Castro e os Senhores 

Vereadores Maria de Lurdes Botelho Machado, Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes, Lino Dias 

Pereira, Blandina da Conceição Rodrigues de Oliveira, António Carlos Batista Martinho Gomes, Isabel 

Maria de Sousa Gonçalves dos Santos, Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães, Carlos Manuel Frazão 

Vitorino e Gastão Manuel de Oliveira Neves.  

O Senhor José Manuel Seabra Benzinho da Silva esteve ausente por motivo devidamente 

justificado. 

A reunião foi secretariada e a ata redigida por Sandra Almeida Reis, Técnica Superior. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze horas e trinta e sete minutos o Senhor Presidente da Câmara Municipal deu início à 

reunião com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

PONTO UM   .................................................................................................................................................... 7

GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA   ................................................................................................................... 7
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305/2009, de 23 de outubro, às regras e critérios previstos na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto - 

Competências da Câmara Municipal (artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 305/2009 – Unidades Orgânicas 

Flexíveis)   .................................................................................................................................................... 7

1.2. Proposta de criação das unidades flexíveis dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de 

Leiria. Atribuições e competências   .......................................................................................................... 21
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PONTO DOIS   ................................................................................................................................................ 24
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Candidatura de junho de 2007   ................................................................................................................ 33
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 Período de antes da ordem do dia  

 
Intervenção da Senhora Vereadora Neusa Magalhães 

 

I - A Senhora Vereadora Neusa Magalhães solicitou o estudo de impato fiscal e financeiro que o Senhor 

Vereador Gonçalo Lopes se referiu na sessão da Assembleia Municipal, quando questionado sobre a 

transferência do empréstimo da Leirisport para a Câmara Municipal de Leiria. 

O senhor Vereador Gonçalo Lopes respondeu que o que existia era uma análise financeira 

disponibilizada não só pela Divisão Financeira, como também pelo ROC (que acompanha a comisssão 

que está a tratar do projeto de dissolução da Leirisport), afirmando que entregava na próxima reunião. 

 

II - A Senhora Vereadora Neusa Magalhães questionou qual era o ponto de situação relativamente ao 

projeto Casa da Mulher Séc. XXI, destinado a apoio a vítimas de violência doméstica, ao que a Senhora 

Vereadora Lurdes Machado passou a palavra ao Senhor Diretor de Departamento Fernando Almeida, 

que explicou que estava pendente devido a uma imposição colocada pela Segurança Social de assegurar 

a acessibilidade ao 1.º piso. Para cumprir essa imposição será necessário criar uma plataforma 

elevatória com meios mecânicos. Contudo, caso a Câmara Municipal deliberasse não realizar as obras 

tendo em conta os custos envolvidos e o que era pretendido, a legislação previa uma exceção para não 

cumprir o plano de acessibilidades.  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal solicitou a informação por escrito. 

O Senhor Vereador Carlos Vitorino questionou a razão pela qual o processo se vem 

arrastando, no seu entender, se a tipologia da habitação não estava adaptada a acessibilidades, ou se 

mudava de fração ou se adequava com a plataforma, por uma questão de bom senso deveriam fazer-se 

as acessibilidades, dada a natureza dos utilizadores – mulheres vítimas de violência doméstica. 

A Senhora Vereadora Lurdes Machado informou que este processo de aquisição da fração já 

vinha do anterior executivo, no entanto a Segurança Social emitiu um parecer que possibilitava à 

Câmara Municipal deliberar não haver inconveniente para a casa ser ocupada mesmo sem elevador, 

tendo em conta que se tratava de um prédio de terceiro andar onde não era obrigatório elevador. 

O Senhor Vereador Carlos Vitorino referiu que face ao exposto dever-se-á prescindir da 

qualificação de adequado a acessibilidades. 
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A Senhora Vereadora Lurdes Machado comprometeu-se a elaborar proposta de deliberação 

para solucionar esta questão. 

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães alertou para a problemática das mulheres vítimas de 

violência doméstica, que assumia um número cada vez maior no Concelho, propondo a adesão a um 

protocolo entre a Secretaria de Estado e a Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP), 

que apesar de ser ainda um projeto, tinha haver com a criação de uma rede que encaminhava as 

pessoas dando-lhes uma habitação e o apoio necessário a autonomizar-se, saíndo da esfera do violador.  

Mais informou que o Município da Batalha e o de Pombal já aderiram, e para isso bastará uma 

inscrição online, a partir do site da ANMP. 

A Senhora Vereadora Lurdes Machado esclareceu que a principal dificuldade residia no facto 

de existir um mercado social de arrendamento, mas com preços de mercado normal, ao que a Senhora 

Vereadora Neusa Magalhães sugeriu que poderiam canalizar o arrendamento para espaço rural que 

tinham valores mais reduzidos, articulando com as Juntas de Freguesia. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Lino Pereira 

 

O Senhor Vereador Lino Pereira distribuíu pelos membros do executivo manuais sobre o Plano Local e 

Municipal de Promoção de Acessibilidades no Município de Leiria, que será distibuído e divulgado por 

diversas entidades.  

 

Intervenção da Senhora Vereadora Lurdes Machado 

 

A Senhora Veredora Lurdes Machado referiu que estranhou a declaração de voto da senhora 

Vereadora Blandina Oliveira na última reunião de Câmara Municipal, em relação ao apoio dado às 

Instituições Particulares de Solidariedade Social para realizarem obras, tanto mais que afirmou que o 

valor destinado pelo orçamento da Câmara Municipal à área social era reduzido 

Perante este comentário a senhora Vereadora Blandina Oliveira respondeu que se o valor era 

alto ou baixo trata-se de uma questão de natureza subjetiva. Afirmou ainda que, de acordo com o que 

estava previsto em orçamento, a área social tinha uma verba insignificante. Por outro lado, os apoios a 

conceder na área social podia assumir várias formas para além da concessão de apoios financeiros a 

IPSS pelo que, e em termos relativos, e considerando as verbas afetas à área social contempladas no 

orçamento, o apoio concedido a IPSS era um valor alto. Mais referiu que não votou contra o apoio, 

considerava o valor alto conforme referiu na altura aquando da discussão do assunto e apresentou 

declaração de voto. Na reunião passada, e por uma questão de coerência manteve a intenção de voto. 

Por último, referiu ainda que o comentário da Senhora Vereadora Lurdes Machado era extemporâneo 

porque não o fez na altura devida nomeadamente, quando a discussão e votação do assunto 

inicialmente e na reunião passada nem quando a discussão do orçamento. 

 

 

 Ordem do dia  
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PONTO UM  
GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

1.1. Câmara Municipal de Leiria - Adequação da estrutura orgânica, nos termos do Decreto-Lei n.º 

305/2009, de 23 de outubro, às regras e critérios previstos na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto - 

Competências da Câmara Municipal (artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 305/2009 – Unidades Orgânicas 

Flexíveis) 

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira comentou que considerava uma falta de coerência 

extinguir uma divisão como seja a de Recursos Humanos, e ao mesmo tempo manter-se a comissão de 

serviço do seu dirigente. 

O Senhor Diretor Municipal de Administração, Gilberto Lopes, esclareceu que esta 

deliberação da Câmara Municipal tinham em conta os limites deliberados pela Assembleia Municipal de 

15 de dezembro, ou seja, a Lei introduziu uma competência tripartida na tarefa de organização interna 

dos Municípios: a Assembleia Municipal tem competência para aprovar a estrutura nuclear e fixar o 

número máximo de unidades flexíveis, a Câmara Municipal tem competência para criar as unidades 

orgânicas e respetivas competências, com respeito pelos limites fixados pela Assembleia Municipal e o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal tem competência para criar as subunidades orgânicas com 

respeito pelos limites fixados pela Assembleia Municipal. Por proposta da Câmara Municipal a 

Assembleia Municipal já decidiu, na sua sessão ordinária de dezembro de 2012, criar uma direção 

municipal e três direções de departamento como estrutura nuclear, e no máximo quinze unidades 

orgânicas flexíveis (quinze divisões) e dois cargos de direção intermédia de terceiro grau. Ora, a 

proposta agora em discussão está estruturada dentro destes limites. Mais esclareceu que na nova 

estrutura já aprovada pela Assembleia Municipal, em dezembro de 2012, deixa de haver Divisão de 

Recursos Humanos (DIRH) e passa a haver um cargo de direção intermédia de 3.º grau denominado 

Unidade de Recursos Humanos (URH). Porém, a Assembleia Municipal decidiu, por proposta da Câmara 

Municipal, que a URH recentemente criada fica suspensa, enquanto durar a comissão de serviço da 

Chefe da DIRH, nos termos do disposto no n.º 7 do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, para 

assim evitar o pagamento da indemnização. Mais esclareceu que a CCDRC foi consultada sobre este 

assunto, tendo emitido parecer técnico-jurídico concordante com esta decisão.  

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira reforçou não concordar com esta opção de extinção de 

uma divisão como a dos Recursos Humanos, considerando incoerente manter a comissão de serviço 

quando esta Divisão se extinguia. Referiu que, neste caso, se se pretende manter a comissão de serviço 

fazia sentido manter a Divisão. Mais disse que não fazia sentido extinguir a Divisão de Recursos 

Humanos e manter a Divisão de Auditoria. Pese embora considerasse importante a área de Auditoria, 

dadas as suas competências e o número de pessoas afetas esta deveria ser extinta e passar a uma 

direção intermédia de 3.º grau. 

*** 

DLB N.º 1635/12 | Presente a proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria, cujo teor 

abaixo se transcreve na íntegra: 
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“1. No passado dia 29 de agosto, foi publicada a Lei n.º 49/2012, que procedeu a nova adaptação à 

administração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada, que aprovou o estatuto do pessoal 

dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado. 

2. A Lei n.º 49/2012 veio impor limites ao número de cargos dirigentes da administração local, fazendo 

depender o seu provimento da população residente (no caso 126.897) e em movimento pendular (no 

caso 17.882), da participação no montante total dos fundos a que se refere o n.º 1 do artigo 19.º da Lei 

n.º 2/2007, de 15 de janeiro (no caso 6,96‰) e das dormidas turísticas (no caso 155.768) (cfr. artigos 

6.º a 9.º). 

3. Acresce que, nos termos do n.º 4 do seu artigo 5.º, os dirigentes dos serviços municipalizados devem 

ser contabilizados para efeitos dos limites de dirigentes a prover, tendo em consideração, no caso do 

diretor-delegado, o cargo dirigente relativamente ao qual o respetivo estatuto remuneratório é 

equiparado. 

4. Assim sendo, a Câmara Municipal de Leiria (CML) e os Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Leiria (SMASL) não podem, em regra, prover mais do que 1 Diretor municipal (ou 

Diretor-delegado equiparado a Diretor municipal), 4 Diretores de departamento municipal (ou Diretor-

delegado equiparado a Diretor de departamento municipal), 17 Chefes de divisão municipal e 3 cargos 

de direção intermédia de 3.º grau. 

5. Acontece, porém, que se encontram providos, em regime de comissão de serviço e ocupados em 

regime de substituição, na CML 1 Diretor municipal, 2 Diretores de departamento municipal e 16 

Chefes de divisão municipal; e nos SMASL 1 Diretor-delegado equiparado a diretor municipal, 2 

Diretores de departamento municipal e 4 Chefes de divisão municipal; 

6. O incumprimento das regras e critérios previstos na Lei n.º 49/2012 determina a necessidade de 

aprovação, até ao final do ano em curso, da adequação da estrutura orgânica, sem prejuízo da 

faculdade de manutenção, até ao final do respetivo período, das comissões de serviço dos dirigentes 

em funções à data da entrada em vigor daquele diploma legal, a qual, quando utilizada, suspende os 

efeitos das correspondentes alterações resultantes da referida adequação, conforme disposto nos n.os

7. A adequação da estrutura orgânica obedece ao disposto no Decreto-Lei n.º 305/2009, devendo, por 

conseguinte, ser observados os limites das competências da Assembleia Municipal, da Câmara 

Municipal e do Presidente da Câmara Municipal (cfr. art.

 1 

e 7 do artigo 25.º. 

os

8. Naquele âmbito, importa também não esquecer que, por força do n.º 2 do artigo 8.º da Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, os Serviços Municipalizados integram a estrutura organizacional do 

Município. 

 6.º a 8.º). 

9. Não obstante, e conforme preconizado no n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 49/2012, os municípios 

podem aprovar estruturas orgânicas com um número de cargos dirigentes superior até 20% por nível e 

grau ao número de dirigentes cujo provimento é legalmente permitido, no mínimo de 1. 

10. Da conjugação do disposto nos n.os 2 e 3 do referido artigo resulta, ainda, a possibilidade de 

provimento de um número de chefes de divisão municipal superior ao resultante da aplicação dos 

critérios e limites previstos na Lei n.º 49/2012, desde que tal implique o não provimento, em igual 

número, de diretores de departamento municipal (mecanismo de flexibilidade). 
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11. A Assembleia Municipal, na sua sessão de 15 de dezembro de 2012, sob proposta da Câmara 

Municipal de 4 de dezembro de 2012, aprovou a estrutura nuclear do Município de Leiria, constituída 

pela Direção Municipal de Administração,  Departamento Administrativo e Financeiro, Departamento 

de Infraestruturas e Manutenção e Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, e fixou em 15 

o número máximo de unidades orgânicas flexíveis na Câmara Municipal de Leiria. 

12. Assim, depois de analisar o assunto, no uso da competência que me é conferida pelo disposto no 

artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, decidi propor que a Câmara Municipal, no 

uso da competência que lhe é conferida pelo disposto na alínea a) do artigo 7.º e no n.º 3 do artigo 10.º 

do Decreto-Lei n.º 305/2009: 

A) Crie as unidades orgânicas flexíveis, e defina as respetivas atribuições e competências, tendo em 

conta o limite fixado pela Assembleia Municipal, por recurso ao mecanismo de flexibilidade, nos 

termos a seguir indicados: 

Estrutura flexível dos serviços do Município de Leiria 

1.1 - A Câmara Municipal de Leiria, para a prossecução das atribuições do Município e das 

competências cometidas aos correspondentes órgãos, organiza-se da seguinte forma: 

1 - Câmara Municipal de Leiria: 

a) Divisão de Protecção Civil e Bombeiros (DIPCB); 

b) Divisão de Auditoria (DIAU); 

c)  Divisão Jurídica e Administrativa (DIJA); 

d) Divisão Financeira (DIF); 

e) Divisão de Aprovisionamento e Património (DIAP); 

f) Divisão de Informática (DII); 

g) Divisão de Manutenção e Conservação (DIMC); 

h) Divisão de Obras Municipais (DIOM); 

i) Divisão de Gestão Urbanística (DIGU); 

j) Divisão de Planeamento, Ordenamento e Estratégia Territorial (DIPOET); 

k) Divisão de Juventude e Educação (DIJE); 

l) Divisão de Ação Cultural, Museus e Biblioteca (DIAMB); 

m) Divisão de Desenvolvimento Económico e Ambiente (DIDEA); 

n) Divisão de Desporto (DID); 

o) Divisão de Assuntos Sociais (DIAS). 

1.2 – As competências das unidades orgânicas referidas no ponto 1.1 que constituem as unidades 

flexíveis da estrutura são as seguintes: 

1.2.1 - Divisão de Protecção Civil e Bombeiros (DIPCB): 

A Divisão de Protecção Civil e Bombeiros é uma unidade orgânica diretamente dependente do 

Presidente da Câmara Municipal, à qual compete desenvolver todas as atividades que resultem de lei 

ou de regulamentação administrativa, ou que lhe sejam diretamente atribuídas por decisão superior ou 

na sequência de deliberação dos órgãos municipais, no âmbito da correspondente área de atuação, 

designadamente: 
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a) Operacionalizar os planos municipais de emergência, os planos especiais de emergência para riscos 

específicos e os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios;  

b) Executar a política municipal de proteção civil; 

c) Coordenar meios de intervenção e coadjuvar o Presidente da Câmara em caso de necessidade de 

ativação do Centro Municipal de Operações de Emergência de Protecção Civil (CMOEPC); 

d) Prevenir riscos e a ocorrência de acidentes graves ou catástrofes;  

e) Colaborar na realização de vistorias a unidades económicas, instituições sociais e outras; 

f) Supervisionar e coordenar as medidas de segurança e vigilância das instalações onde funcionam 

serviços municipais; 

g)  Proceder à inspeção de ascensores e de postos de abastecimento de combustíveis;  

h) Emitir pareceres técnicos em matéria de prevenção e segurança contra riscos de incêndios e outros 

sinistros, bem como na realização de queimadas, lançamento de fogo de artifício e projetos de 

reflorestação; 

i) Combater os incêndios e prestar socorro às populações, apoiando, quando necessário, a reposição 

da normalidade da vida das pessoas em áreas afetadas por acidentes graves ou de catástrofe; 

j) Executar programas de limpeza e beneficiação de matas e florestas; 

k) Acompanhar os trabalhos de gestão de combustíveis; 

l) Assegurar os procedimentos de licenciamento de ações de povoamento e ou destruição de 

revestimento vegetal e de árvores de crescimento rápido, bem como de outras espécies florestais; 

m) Assegurar a gestão corrente do Quartel dos Bombeiros Municipais e do Gabinete Técnico Florestal; 

O titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe da Divisão de Proteção Civil e Bombeiros 

é recrutado de entre trabalhadores com licenciatura na área da proteção civil e ou das ciências 

militares, com o seguinte perfil: capacidade de liderança e gestão das pessoas, visão estratégica, 

capacidade de planeamento e organização, capacidade de decisão, capacidade de orientação para a 

inovação e mudança, capacidade de análise da informação e sentido crítico, experiência profissional e 

formação técnica na área de atuação da unidade orgânica. 

1.2.2 - Divisão de Auditoria (DIAU): 

A Divisão de Auditoria é uma unidade orgânica diretamente dependente do Presidente da Câmara 

Municipal, à qual compete desenvolver todas as atividades que resultem de lei ou de regulamentação 

administrativa, ou que lhe sejam diretamente atribuídas por decisão superior ou na sequência de 

deliberação dos órgãos municipais, no âmbito da correspondente área de atuação, designadamente: 

a) Realizar e monitorizar as ações de auditoria; 

b) Propor alterações ao Sistema de Controlo Interno; 

c) Acompanhar e monitorizar o plano de prevenção da corrupção e infrações conexas e elaborar o 

correspondente relatório anual de avaliação interna; 

d) Averiguar os fundamentos de queixas e reclamações de munícipes sobre o funcionamento dos 

serviços municipais;  

e) Proceder à instrução de inspeções, sindicâncias, inquéritos ou de averiguações que lhe forem 

determinados; 

f) Propor recomendações e medidas destinadas a corrigir procedimentos. 



2431 (11) 
 

CMLeiria/Ata n.º 26, de 2012.12.18 

Im-DA-15-09_A0 

 

O titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe da Divisão de Auditoria é recrutado de 

entre trabalhadores com licenciatura na área do direito e ou da economia e ou da gestão, com o 

seguinte perfil: capacidade de liderança e gestão das pessoas, visão estratégica, capacidade de 

planeamento e organização, capacidade de decisão, capacidade de orientação para a inovação e 

mudança, capacidade de análise da informação e sentido crítico, experiência profissional e formação 

técnica na área de atuação da unidade orgânica. 

1.2.3 - Divisão Jurídica e Administrativa (DIJA): 

A Divisão Jurídica e Administrativa é uma unidade orgânica diretamente dependente do Departamento 

Administrativo e Financeiro, à qual compete desenvolver todas as atividades que resultem de lei ou de 

regulamentação administrativa, ou que lhe sejam diretamente atribuídas por decisão superior ou na 

sequência de deliberação dos órgãos municipais, no âmbito da correspondente área de atuação, 

designadamente: 

a) Instruir processos de averiguação, inquérito, sindicância ou disciplinares, de responsabilidade civil-

extracontratual, de contraordenação e de execução fiscal; 

b) Elaborar minutas, pareceres, estudos e informações técnico-jurídicas, bem como projetos de 

posturas e regulamentos municipais; 

c) Coordenar o patrocínio judiciário aos órgãos do Município e a defesa dos seus titulares e 

trabalhadores, e prestar o apoio necessário ao mandatário constituído para o efeito; 

d) Instruir os requerimentos para obtenção das declarações de utilidade pública de bens e direitos a 

expropriar, acompanhar os processos de expropriação ou os de requisição ou constituição de qualquer 

encargo, ónus, responsabilidade, ou restrição; 

e) Tratar a correspondência, requerimentos e outros documentos; 

f) Divulgar ordens e diretivas internas, regulamentos municipais e deliberações do órgão executivo;  

g) Assegurar os procedimentos de recrutamento militar, recenseamento eleitoral, atos eleitorais, 

referendos locais e emissão de certificados de registo da União Europeia; 

h) Acompanhar as comunicações telefónicas, a manutenção do edifício sede e o pessoal afeto à 

limpeza e à segurança; 

i) Apoiar o órgão executivo na realização das suas reuniões; 

j) Assegurar a gestão corrente do Arquivo Geral Administrativo e do Serviço de Atendimento ao 

Público/Balcão Único de Atendimento. 

O titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe da Divisão Jurídica e Administrativa é 

recrutado de entre trabalhadores com licenciatura na área do direito, com o seguinte perfil: capacidade 

de liderança e gestão das pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e organização, 

capacidade de decisão, capacidade de orientação para a inovação e mudança, capacidade de análise da 

informação e sentido crítico, experiência profissional e formação técnica na área de atuação da unidade 

orgânica. 

1.2.4 - Divisão Financeira (DIF): 

A Divisão Financeira é uma unidade orgânica diretamente dependente do Departamento 

Administrativo e Financeiro, à qual compete desenvolver todas as atividades que resultem de lei ou de 

regulamentação administrativa, ou que lhe sejam diretamente atribuídas por decisão superior ou na 
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sequência de deliberação dos órgãos municipais, no âmbito da correspondente área de atuação, 

designadamente: 

a) Implementar critérios para o registo da receita e da despesa; 

b) Garantir a liquidação e cobrança de receitas municipais; 

c) Proceder aos registos contabilísticos na ótica orçamental, patrimonial e de custos; 

d) Assegurar as operações de realização de despesa, controlar as operações de tesouraria e emitir 

ordens de pagamento; 

e) Propor a constituição de fundos de maneio; 

f) Elaborar, acompanhar a execução e preparar as modificações e revisões do orçamento anual e 

opções do plano; 

g) Organizar e elaborar a prestação de contas; 

h) Apurar custos, proveitos e resultados associados às diversas funções municipais; 

i) Assegurar a gestão corrente da Tesouraria. 

O titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe da Divisão Financeira é recrutado de 

entre trabalhadores com licenciatura na área da economia e ou da gestão e ou da contabilidade e ou 

das finanças, com o seguinte perfil: capacidade de liderança e gestão das pessoas, visão estratégica, 

capacidade de planeamento e organização, capacidade de decisão, capacidade de orientação para a 

inovação e mudança, capacidade de análise da informação e sentido crítico, experiência profissional e 

formação técnica na área de atuação da unidade orgânica. 

1.2.5 - Divisão de Aprovisionamento e Património (DIAP): 

A Divisão de Aprovisionamento e Património é uma unidade orgânica diretamente dependente do 

Departamento Administrativo e Financeiro, à qual compete desenvolver todas as atividades que 

resultem de lei ou de regulamentação administrativa, ou que lhe sejam diretamente atribuídas por 

decisão superior ou na sequência de deliberação dos órgãos municipais, no âmbito da correspondente 

área de atuação, designadamente: 

a) Gerir a plataforma de compras eletrónicas; 

b) Assegurar os procedimentos de aquisição de bens e serviços; 

c) Monitorizar os contratos de fornecimento de bens e serviços; 

d) Gerir os stocks;  

e) Atualizar o inventário/cadastro dos bens móveis e imóveis; 

f) Instruir e acompanhar os processos de desafetação de bens do domínio público municipal e de 

constituição de ónus e encargos sobre os bens do domínio público e privado municipal; 

g) Assegurar os procedimentos de alienação de bens imóveis e móveis do domínio privado municipal; 

h) Assegurar a gestão corrente dos armazéns e do Centro de Recursos Municipal; 

O titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe da Divisão de Aprovisionamento e 

Património é recrutado de entre trabalhadores com licenciatura na área da gestão e ou economia e ou 

direito e ou humanidades, com o seguinte perfil: capacidade de liderança e gestão das pessoas, visão 

estratégica, capacidade de planeamento e organização, capacidade de decisão, capacidade de 

orientação para a inovação e mudança, capacidade de análise da informação e sentido crítico, 

experiência profissional e formação técnica na área de atuação da unidade orgânica. 
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1.2.6 - Divisão de Informática (DII): 

A Divisão de Informática é uma unidade orgânica diretamente dependente da Direção Municipal de 

Administração, à qual compete desenvolver todas as atividades que resultem de lei ou de 

regulamentação administrativa, ou que lhe sejam diretamente atribuídas por decisão superior ou na 

sequência de deliberação dos órgãos municipais, no âmbito da correspondente área de atuação, 

designadamente: 

a) Coordenar as medidas de informatização dos serviços municipais; 

b) Administrar programas, sistemas automatizados e interativos de gestão da informação, e outros 

sistemas informáticos; 

c) Promover a instalação e a manutenção dos equipamentos informáticos; 

d) Elaborar manuais de utilização das aplicações e dos equipamentos; 

e) Gerir as páginas da Intranet e Internet. 

O titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe da Divisão de Informática é recrutado de 

entre trabalhadores com licenciatura na área da eletrotécnia e ou da informática e ou da automação e 

robótica, com o seguinte perfil: capacidade de liderança e gestão das pessoas, visão estratégica, 

capacidade de planeamento e organização, capacidade de decisão, capacidade de orientação para a 

inovação e mudança, capacidade de análise da informação e sentido crítico, experiência profissional e 

formação técnica na área de atuação da unidade orgânica. 

1.2.7 - Divisão de Manutenção e Conservação (DIMC): 

A Divisão de Manutenção e Conservação é uma unidade orgânica diretamente dependente do 

Departamento de Infraestruturas e Manutenção, à qual compete desenvolver todas as atividades que 

resultem de lei ou de regulamentação administrativa, ou que lhe sejam diretamente atribuídas por 

decisão superior ou na sequência de deliberação dos órgãos municipais, no âmbito da correspondente 

área de atuação, designadamente: 

a) Assegurar a execução das obras de reparação, beneficiação e conservação de edifícios e 

equipamentos municipais, de estradas, caminhos e passeios municipais, da rede de drenagem pluvial e 

de obras de arte; 

b) Efetuar o acompanhamento de obras e prestar os serviços de apoio necessários ao funcionamento 

de estruturas, equipamentos e instalações do Município ou a cargo deste, designadamente na área de 

eletricidade, telecomunicações, segurança e eletromecânica;  

c) Garantir a realização de demolições; 

d) Assegurar a sinalização da rede viária, os sistemas semafóricos e os parcómetros; 

e) Manter em condições de operacionalidade o parque de máquinas e viaturas; 

f) Assegurar a manutenção do arvoredo, dos espaços verdes e dos parques infantis e de lazer; 

g) Assegurar a gestão corrente das oficinas de carpintaria, serralharia, eletricidade, pintura e 

canalização e do Horto Municipal. 

O titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe da Divisão de Manutenção e Conservação 

é recrutado de entre trabalhadores com licenciatura na área da engenharia civil e ou da engenharia 

mecânica e ou da engenharia agrária e ou da engenharia florestal, com o seguinte perfil: capacidade de 

liderança e gestão das pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e organização, 
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capacidade de decisão, capacidade de orientação para a inovação e mudança, capacidade de análise da 

informação e sentido crítico, experiência profissional e formação técnica na área de atuação da unidade 

orgânica. 

1.2.8 - Divisão de Obras Municipais (DIOM): 

A Divisão de Obras Municipais é uma unidade orgânica diretamente dependente do Departamento de 

Infraestruturas e Manutenção, à qual compete desenvolver todas as atividades que resultem de lei ou 

de regulamentação administrativa, ou que lhe sejam diretamente atribuídas por decisão superior ou na 

sequência de deliberação dos órgãos municipais, no âmbito da correspondente área de atuação, 

designadamente: 

a) Propor, programar, acompanhar e fiscalizar a execução de empreitadas e obras públicas; 

b) Gerir o plano de iluminação do Município; 

c) Coordenar a segurança e proteção da saúde de todos os intervenientes nos estaleiros temporários 

ou móveis das obras promovidas pela Divisão; 

d) Elaborar estudos prévios, anteprojetos e projetos, ou prestar informações e ou pareceres, 

nomeadamente, no âmbito das infraestruturas viárias, de redes de drenagem pluvial, de obras de arte e 

de outros equipamentos e obras em meio urbano; 

e) Acompanhar e fiscalizar as obras de urbanização promovidas por particulares relacionadas com a 

rede viária e a rede pluvial; 

f) Informar e dar parecer sobre o estado do pavimento das vias municipais; 

g) Instruir processos de apoio técnico e financeiro à reabilitação de habitações. 

O titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe da Divisão de Obras Municipais é 

recrutado de entre trabalhadores com licenciatura na área da engenharia civil e ou da engenharia 

eletrotécnica e ou engenharia geológica e ou arquitetura, com o seguinte perfil: capacidade de 

liderança e gestão das pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e organização, 

capacidade de decisão, capacidade de orientação para a inovação e mudança, capacidade de análise da 

informação e sentido crítico, experiência profissional e formação técnica na área de atuação da unidade 

orgânica. 

1.2.9 - Divisão de Gestão Urbanística (DIGU): 

A Divisão de Gestão Urbanística é uma unidade orgânica diretamente dependente do Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística, à qual compete desenvolver todas as atividades que resultem de lei 

ou de regulamentação administrativa, ou que lhe sejam diretamente atribuídas por decisão superior ou 

na sequência de deliberação dos órgãos municipais, no âmbito da correspondente área de atuação, 

designadamente: 

a) Assegurar os procedimentos relacionados com operações urbanísticas e de loteamentos; 

b) Emitir pareceres sobre todas as pretensões que se inscrevam no domínio do urbanismo, da 

edificação e das atividades económicas; 

c) Assegurar os procedimentos relacionados com os licenciamentos regulados por legislação 

específica, como os reservatórios de combustíveis, postos de abastecimento, redes de gás, áreas de 

serviço, edifícios industriais, atividade industrial e empreendimentos turísticos e hoteleiros. 
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O titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe da Divisão de Gestão Urbanística é 

recrutado de entre trabalhadores com licenciatura na área da engenharia civil e ou arquitetura, com o 

seguinte perfil: capacidade de liderança e gestão das pessoas, visão estratégica, capacidade de 

planeamento e organização, capacidade de decisão, capacidade de orientação para a inovação e 

mudança, capacidade de análise da informação e sentido crítico, experiência profissional e formação 

técnica na área de atuação da unidade orgânica. 

1.2.10 - Divisão de Planeamento, Ordenamento e Estratégia Territorial (DIPOET): 

A Divisão de Planeamento, Ordenamento e Estratégia Territorial é uma unidade orgânica diretamente 

dependente do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, à qual compete desenvolver 

todas as atividades que resultem de lei ou de regulamentação administrativa, ou que lhe sejam 

diretamente atribuídas por decisão superior ou na sequência de deliberação dos órgãos municipais, no 

âmbito da correspondente área de atuação, designadamente: 

a) Executar o Plano Estratégico do Município; 

b) Promover ações de planeamento integrado e sustentável; 

c) Elaborar, rever e alterar os instrumentos de gestão territorial; 

d) Acompanhar a elaboração dos estudos e dos planos de ordenamento do território ou com impacto 

territorial no Município, incluindo a delimitação das reservas agrícola e ecológica nacionais; 

e) Elaborar estudos, pareceres, recomendações e outros documentos destinados à criação e 

implementação de equipamentos e infraestruturas municipais; 

f) Proceder à instrução dos processos de expropriação por utilidade pública de terrenos destinados a 

empreendimentos de promoção municipal; 

g) Efetuar a medição da área, a avaliação e a delimitação dos imóveis a adquirir, alienar ou onerar pelo 

Município; 

h) Emitir pareceres sobre a colocação de toldos e publicidade; 

i) Promover a execução e atualização da cartografia e do cadastro do território municipal; 

j) Atualizar o sistema de bases de dados de toponímia de lugares, de eixos de arruamento e de 

números de polícia; 

k) Gerir o sistema automatizado de informação geográfica. 

O titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe da Divisão de Planeamento, 

Ordenamento e Estratégia Territorial é recrutado de entre trabalhadores com licenciatura na área do 

planeamento urbano e ou da engenharia civil e ou da arquitetura, com o seguinte perfil: capacidade de 

liderança e gestão das pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e organização, 

capacidade de decisão, capacidade de orientação para a inovação e mudança, capacidade de análise da 

informação e sentido crítico, experiência profissional e formação técnica na área de atuação da unidade 

orgânica. 

1.2.11 - Divisão de Juventude e Educação (DIJE): 

A Divisão de Juventude e Educação é uma unidade orgânica diretamente dependente da Direção 

Municipal de Administração, à qual compete desenvolver todas as atividades que resultem de lei ou de 

regulamentação administrativa, ou que lhe sejam diretamente atribuídas por decisão superior ou na 
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sequência de deliberação dos órgãos municipais, no âmbito da correspondente área de atuação, 

designadamente: 

a) Promover iniciativas de apoio às crianças e jovens e de ocupação dos tempos livres e lazer; 

b) Promover o desenvolvimento do sistema educativo, ao nível da educação pré-escolar, escolar ou 

extraescolar; 

c) Assegurar, de forma integrada, os recursos educativos sob responsabilidade municipal, em 

articulação com os agrupamentos de escolas; 

d) Adotar os mecanismos necessários para assegurar a educação extracurricular, os transportes 

escolares, a ação social escolar e o fornecimento de refeições nas escolas; 

e) Gerir o Projeto Educativo Municipal; 

f) Planear a Rede Escolar do Município; 

g) Colaborar na atualização da Carta Educativa; 

h) Administrar os edifícios, espaços, equipamentos, estabelecimentos e materiais escolares sob 

responsabilidade municipal; 

i) Coordenar o pessoal não docente de educação pré-escolar em articulação com os agrupamentos de 

escolas. 

O titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe da Divisão de Juventude e 

Educação é recrutado de entre trabalhadores com licenciatura na área da educação e ou do ensino e ou 

da gestão escolar, com o seguinte perfil: capacidade de liderança e gestão das pessoas, visão 

estratégica, capacidade de planeamento e organização, capacidade de decisão, capacidade de 

orientação para a inovação e mudança, capacidade de análise da informação e sentido crítico, 

experiência profissional e formação técnica na área de atuação da unidade orgânica. 

1.2.12 - Divisão de Ação Cultural, Museus e Biblioteca (DIAMB): 

A Divisão de Ação Cultural, Museus e Biblioteca é uma unidade orgânica diretamente dependente da 

Direção Municipal de Administração, à qual compete desenvolver todas as atividades que resultem de 

lei ou de regulamentação administrativa, ou que lhe sejam diretamente atribuídas por decisão superior 

ou na sequência de deliberação dos órgãos municipais, no âmbito da correspondente área de atuação, 

designadamente: 

a) Dinamizar a atividade patrimonial, cultural e museológica, bem como a relacionada com a biblioteca 

e o arquivo; 

b) Participar nos levantamentos arqueológicos efetuados na área abrangida pelo Município; 

c) Emitir pareceres sobre pedidos de cedência temporária ou depósito de bens culturais móveis ou 

publicações pertencentes a outras instituições, bem como sobre o interesse do Município na aceitação 

de doações, heranças e legados. 

d) Promover a gestão corrente do património cultural, dos espaços culturais e museológicos, da 

Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira (BMALV) e da sua rede de anexos, e do Arquivo Histórico 

Municipal; 

O titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe da Divisão de Ação Cultural, Museus e 

Biblioteca é recrutado de entre trabalhadores com licenciatura na área da história e ou do património 

cultural e ou da museologia e ou da documentação, com o seguinte perfil: capacidade de liderança e 
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gestão das pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e organização, capacidade de 

decisão, capacidade de orientação para a inovação e mudança, capacidade de análise da informação e 

sentido crítico, experiência profissional e formação técnica na área de atuação da unidade orgânica. 

1.2.13 - Divisão de Desenvolvimento Económico e Ambiente (DIDEA): 

A Divisão de Desenvolvimento Económico e Ambiente é uma unidade orgânica diretamente 

dependente da Direção Municipal de Administração, à qual compete desenvolver todas as atividades 

que resultem de lei ou de regulamentação administrativa, ou que lhe sejam diretamente atribuídas por 

decisão superior ou na sequência de deliberação dos órgãos municipais, no âmbito da correspondente 

área de atuação, designadamente: 

a) Realizar estudos e emitir pareceres de âmbito global ou sectorial no âmbito da realidade económica 

do Município; 

b) Desenvolver medidas com o objetivo de fixar novas empresas na área do Município; 

c) Estudar e propor operações de criação ou associação de empresas de comparticipação municipal; 

d) Executar projetos no âmbito da promoção turística do Município; 

e) Organizar feiras temáticas, festivais e mostras do potencial económico do Município; 

f) Proceder ao controlo metrológico; 

g) Assegurar os procedimentos relacionados com os licenciamentos na área das atividades económicas 

e outras;  

h) Assegurar os procedimentos referentes a avisos de realização de reuniões, comícios, manifestações 

ou desfiles em lugares públicos ou abertos ao público; 

i) Emitir mapas de horário de funcionamento de estabelecimentos;  

j) Acompanhar os programas e medidas de política e saúde ambiental e de saúde pública nos espaços 

públicos municipais; 

k) Assegurar a gestão e a monitorização do ruído urbano, da qualidade do ar, água e solos, bem como 

dos recursos geológicos; 

l) Garantir a higiene e salubridade pública do Concelho, bem como a gestão sustentada dos resíduos 

urbanos e outros; 

m) Promover ações de desinfestação, expurgo ou outras nos espaços públicos do Município; 

n) Coadjuvar as freguesias em matéria de gestão de cemitérios. 

o) Assegurar a gestão corrente dos sanitários públicos, dos mercados municipais, do Centro de 

Monitorização e Interpretação Ambiental (CMIA), do Centro Associativo Municipal (CAM), do Parque de 

Campismo da Praia do Pedrogão e do Cemitério Municipal de Leiria. 

O titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe da Divisão de Desenvolvimento 

Económico e Ambiente é recrutado de entre indivíduos com licenciatura na área da economia e ou do 

ambiente, com o seguinte perfil: capacidade de liderança e gestão das pessoas, visão estratégica, 

capacidade de planeamento e organização, capacidade de decisão, capacidade de orientação para a 

inovação e mudança, capacidade de análise da informação e sentido crítico, experiência profissional e 

formação técnica na área de atuação da unidade orgânica. 

1.2.14 - Divisão de Desporto (DID): 
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A Divisão de Desporto é uma unidade orgânica diretamente dependente da Direção Municipal de 

Administração, à qual compete desenvolver todas as atividades que resultem de lei ou de 

regulamentação administrativa, ou que lhe sejam diretamente atribuídas por decisão superior ou na 

sequência de deliberação dos órgãos municipais, no âmbito da correspondente área de atuação, 

designadamente: 

a) Executar o plano de desenvolvimento desportivo municipal, incluindo ao nível do desporto escolar; 

b) Gerir a rede de equipamentos desportivos e juvenis; 

c) Desenvolver ações de fomento desportivo; 

O titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe da Divisão de Desporto é recrutado de 

entre trabalhadores com licenciatura na área da educação física e ou do desporto, com o seguinte 

perfil: capacidade de liderança e gestão das pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e 

organização, capacidade de decisão, capacidade de orientação para a inovação e mudança, capacidade 

de análise da informação e sentido crítico, experiência profissional e formação técnica na área de 

atuação da unidade orgânica. 

1.2.15 - Divisão de Assuntos Sociais (DIAS): 

A Divisão de Assuntos Sociais é uma unidade orgânica diretamente dependente da Direção Municipal 

de Administração, à qual compete desenvolver todas as atividades que resultem de lei ou de 

regulamentação administrativa, ou que lhe sejam diretamente atribuídas por decisão superior ou na 

sequência de deliberação dos órgãos municipais, no âmbito da correspondente área de atuação, 

designadamente: 

a) Acompanhar o plano estratégico de ação social e saúde; 

b) Gerir a intervenção social municipal; 

c) Coordenar a Rede Social do Município; 

d) Gerir a rede de equipamentos sociais de âmbito municipal, o parque habitacional social e o parque 

habitacional de arrendamento social; 

e) Acompanhar e ou implementar medidas e projetos no âmbito da ação social, saúde pública, 

eliminação de carências sociais, combate à pobreza e exclusão social e de outros problemas sociais; 

f) Comparticipar as famílias carenciadas na aquisição de medicamentos; 

g) Assegurar o funcionamento da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco; 

h) Prestar apoio psicossocial aos trabalhadores do Município; 

i) Assegurar a parceria no Rendimento Social de Inserção; 

j) Assegurar a gestão corrente do Banco Municipal do Voluntariado e do Gabinete de Inserção 

Profissional. 

O titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe da Divisão de Assuntos Sociais é 

recrutado de entre trabalhadores com licenciatura na área da ação social, com o seguinte perfil: 

capacidade de liderança e gestão das pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e 

organização, capacidade de decisão, capacidade de orientação para a inovação e mudança, capacidade 

de análise da informação e sentido crítico, experiência profissional e formação técnica na área de 

atuação da unidade orgânica. 
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1.3 - Para além das referidas, constituem, ainda, competências comuns às unidades orgânicas 

flexíveis da Câmara Municipal de Leiria: 

a) Processamento ordinário de expediente; 

b) Elaborar e submeter à aprovação superior propostas de regras ou normas julgadas necessárias ao 

correto exercício da sua atividade, bem como, de medidas de atuação adequadas no âmbito de cada 

serviço; 

c) Avaliar e controlar o grau de cumprimento físico e financeiro, a nível sectorial, das grandes opções 

do plano e dos restantes programas de ação, através da elaboração de indicadores de gestão e propor 

as medidas de ajuste necessário; 

d) Colaborar na elaboração do plano de atividades, das grandes opções do plano, do orçamento, do 

relatório de gestão e do mapa de pessoal; 

e) Coordenar, sem prejuízo da relação hierárquica, a atividade das unidades e das subunidades 

orgânicas sob a sua dependência; 

f) Assegurar a rigorosa, plena e atempada execução das decisões dos órgãos municipais; 

g) Cumprir as normas legais e regulamentares aplicáveis aos procedimentos administrativos em que 

intervenham; 

h) Assegurar a correta execução das tarefas dentro dos prazos fixados; 

i) Promover e manter organizado o arquivo dos respetivos documentos e processos; 

j) Promover a boa, devida e eficaz utilização das instalações, dos equipamentos e meios tecnológicos 

sob a sua responsabilidade; 

k) Proceder à elaboração das minutas de propostas de decisão dos órgãos municipais sobre assuntos 

que delas careçam; 

l) Difundir, de forma célere e eficaz, a informação que produza e se revele necessária ao 

funcionamento de outros serviços; 

m) Definir metodologias e regras que visem minimizar as despesas com o seu funcionamento; 

n) Controlar as obrigações assumidas pelo e para com o Município de Leiria nos contratos, acordos de 

parceria e protocolos de colaboração celebrados no âmbito das atividades específicas de cada serviço. 

B) Crie os agrupamentos funcionais de trabalhadores, e defina as respetivas atribuições e 

competências, nos termos a seguir indicados: 

1.1 - Gabinete de Relações Públicas e Geminações (GRPG): 

1 - Câmara Municipal de Leiria: 

O Gabinete de Relações Públicas e Geminações é um agrupamento funcional de trabalhadores, 

diretamente dependente do Presidente da Câmara Municipal, ao qual compete desenvolver todas as 

atividades que resultem de lei ou de regulamentação administrativa, ou que lhe sejam diretamente 

atribuídas por decisão superior ou na sequência de deliberação dos órgãos municipais, no âmbito da 

correspondente área de atuação, designadamente: 

a) Informar e divulgar toda a informação de interesse público relevante; 

b) Definir e implementar a imagem institucional do Município; 

c) Promover o registo e tratamento digital dos eventos ocorridos;  

d) Coordenar e assegurar o protocolo internamente; 
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e) Desenvolver os procedimentos de cooperação externa, designadamente no âmbito das geminações. 

1.2 - Serviço Médico-Veterinário (SMV): 

O Serviço Médico-Veterinário é um agrupamento funcional de trabalhadores, diretamente dependente 

do Presidente da Câmara Municipal, ao qual compete desenvolver todas as atividades que resultem de 

lei ou de regulamentação administrativa, ou que lhe sejam diretamente atribuídas por decisão superior 

ou na sequência de deliberação dos órgãos municipais, no âmbito da correspondente área de atuação, 

designadamente:  

a)  Colaborar na execução de tarefas de inspeção e controlo hígio-sanitário, de saneamento ou de 

profilaxia, de recenseamento de animais e emissão de guias sanitárias de trânsito; 

b) Elaborar e remeter a informação relativa ao movimento nosonecrológico de animais; 

c) Promover a captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos; 

d) Assegurar a gestão corrente do Canil Municipal de Leiria. 

C) Denomine os gabinetes e o núcleo de apoio previstos, respetivamente, nos n.os 1 e 2 do artigo 73.º 

e no n.º 1 do artigo 52.º-A da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada, nos termos a seguir 

indicados: 

1.1 - Gabinete de Apoio à Presidência (GAP): 

1 - Câmara Municipal de Leiria: 

O Gabinete de Apoio à Presidência depende diretamente do Presidente da Câmara Municipal, ao qual 

compete desenvolver todas as atividades que resultem de lei ou de regulamentação administrativa, ou 

que lhe sejam diretamente atribuídas por decisão superior ou na sequência de deliberação dos órgãos 

municipais, no âmbito do apoio pessoal direto ao Presidente da Câmara Municipal. 

1.2 - Gabinetes de Apoio aos Vereadores (GAV): 

Os Gabinetes de Apoio aos Vereadores são organicamente dependentes do Presidente da Câmara 

Municipal, aos quais compete desenvolver todas as atividades que resultem de lei ou de 

regulamentação administrativa, ou que lhe sejam diretamente atribuídas por decisão superior ou na 

sequência de deliberação dos órgãos municipais, no âmbito do apoio pessoal direto aos vereadores de 

que dependam funcionalmente. 

1.3 - Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal (GAAM): 

O Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal é organicamente dependente do Presidente da Câmara 

Municipal, ao qual compete desenvolver todas as atividades que resultem de lei ou de regulamentação 

administrativa, ou que lhe sejam diretamente atribuídas por decisão superior ou na sequência de 

deliberação dos órgãos municipais, no âmbito do apoio próprio à Assembleia Municipal, dependendo 

funcionalmente do Presidente do órgão deliberativo. 

D) Revogue as deliberações tomadas nesta matéria nas suas reuniões de 18 de maio de 2010, 8 de 

fevereiro de 2011, e de 22 de dezembro de 2011. 

E) Determine que a presente deliberação produza efeitos ao dia 1 de janeiro de 2013, sem prejuízo da 

suspensão dos efeitos das alterações decorrentes da adequação orgânica na Divisão de Recursos 

Humanos, até 31.12.2014, de modo a manter a comissão de serviço da Sr.ª Dr.ª Cláudia Catarina 

Sousa Almeida, nomeada com efeitos a 01.01.2012, para o exercício do cargo de direção intermédia 

de 2.º grau de Chefe de Divisão da Câmara Municipal de Leiria, conforme deliberado pela Assembleia 
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Municipal, em 15 de dezembro de 2012, ao abrigo do n.º 7 do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012 e 

conforme preconizado no parecer n.º: DAJ 266/12, de 14 de novembro de 2012, elaborado pela 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).  

Leiria, 11 de dezembro de 2012 

O Presidente da Câmara Municipal 

Raul Castro” 

A Câmara Municipal depois de analisar o assunto, no uso da competência que lhe é conferida 

pelo disposto na alínea a) do artigo 7.º e no n.º 3 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 

outubro, e com respeito pelos limites aprovados pela Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária de 

15 de dezembro de 2012, deliberou por maioria, com os votos contra dos senhores Vereadores Neusa 

Magalhães, Carlos Vitorino, Gastão Neves e Blandina Oliveira, aprovar, nos exatos termos, a proposta 

do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

Da adequação da estrutura orgânica, e tendo em conta o determinado pela Assembleia 

Municipal, na sua sessão de 15 de dezembro de 2012, bem como o deliberado na presente reunião, 

resulta o organograma em anexo, que integra a estrutura nuclear e a estrutura flexível do Município de 

Leiria – Câmara Municipal de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira apresentou uma justificação de voto, cujo teor se 

transcreve: 

«DECLARAÇÃO DE VOTO 

(ponto 1.1 da OT da reunião de 18.12.2012 da Câmara Municipal de Leiria) 

Na proposta apresentada no mencionado ponto da Ordem de Trabalhos, propõe-se que este Executivo 

Municipal, no ponto 1.1, Câmara Municipal de Leiria - Adequação da estrutura orgânica, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, às regras e critérios previstos na Lei n.º 49/2012, de 29 de 

agosto -  Competências da Câmara Municipal (artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 305/2009 – Unidades 

Orgânicas Flexíveis), delibere aprovar  a proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

Atendendo a que na reunião de Executivo Municipal de 04 de dezembro, Ata nº 25, ponto 1.6, 

sobre a adequação da estrutura orgânica da Câmara Municipal de Leiria e Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento de Leiria, nos termos do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, às regras e 

critérios previstos na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, votei contra, pelos mesmos argumentos, voto 

contra no ponto 1.1 e apresento a presente declaração de voto. 

Leiria, 18 de dezembro de 2012 

A Vereadora 

(Blandina Oliveira)» 

 

1.2. Proposta de criação das unidades flexíveis dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

de Leiria. Atribuições e competências  

Considerando a afirmação proferida pelo Senhor Presidente na reunião de Assembleia 

Municipal, de que ao nível do cargo de direção superior de 1º grau, existiria apenas uma pessoa nessa 

situação que iria receber despesas de representação no valor de cerca de 700 euros, e atendendo à 

manutenção das comissões de serviço nomeadamente do Diretor-delegado dos SMASL como 
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equiparado a diretor municipal, a Senhora Vereadora Blandina Oliveira questionou se mantendo a 

comissão de serviço deste cargo de direção superior de 1.º grau, também se mantinha as suas despesas 

de representação, ou seja, se para além do diretor municipal também o diretor delegado receberá 

despesas de representação de acordo com a categoria de um cargo de direção superior de 1º grau. O 

Senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu que com esta restruturação os dirigentes 

envolvidos continuariam a desempenhar as mesmas funções enquanto se mantivessem em comissão 

de serviço. 

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira questionou ainda a razão da manutenção das 

comissões de serviço até à mudança de executivo, em particular quanto aos cargos de direção superior 

de 1.º grau, tanto mais que no mapa de pessoal era referido que cessará o cargo de diretor delegado 

em maio de 2014, questionou se não levará ao pagamento de indemnizações. 

O Senhor Diretor Municipal de Administração, Gilberto Lopes, esclareceu que essa data era 

relacionada com o cumprimento de um imperativo legal previsto na lei dos dirigentes, que estabelece a 

cessação das comissões de serviço para os cargos de direção superior de 1.º grau quando há mudança 

do executivo, podendo, no entanto, o novo executivo mantê-las. Esclareceu ainda, que de acordo com a 

lei, só há lugar a indemnização quando a cessão das comissões de serviço se fundamentem na extinção 

ou reorganização da unidade orgânica ou na necessidade de imprimir nova orientação à gestão dos 

serviços. 

*** 

DLB N.º 1636/12 | Presente a proposta do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento de Leiria, aprovada em sua reunião de 12 de dezembro de 2012, no uso da 

competência prevista na alínea f) do artigo 13.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, a qual constitui 

anexo à presente deliberação e dela faz parte integrante. 

A Câmara Municipal depois de analisar o assunto, no uso da competência que lhe é conferida 

pelo disposto na alínea a) do artigo 7.º e no n.º 3 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 

outubro, e com respeito pelos limites aprovados pela Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária de 

15 de dezembro de 2012, deliberou por maioria, com os votos contra dos senhores Vereadores Neusa 

Magalhães, Carlos Vitorino, Gastão Neves e Blandina Oliveira, aprovar, nos exatos termos, a proposta 

do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria. 

Mais deliberou revogar a sua deliberação tomada nesta matéria em reunião de 5 de abril de 

2011. 

Por fim determinou que a presente deliberação produza efeitos ao dia 1 de janeiro de 2013, 

sem prejuízo da suspensão dos efeitos das alterações decorrentes da adequação orgânica, nos termos 

do n.º 7 do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, conforme preconizado no parecer n.º: DAJ 266/12, de 14 de 

novembro de 2012, elaborado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

(CCDRC), nos termos a seguir indicados: 

a) No Diretor-delegado, até à mudança da Câmara Municipal de Leiria, de modo a manter a comissão 

de serviço do Sr. Eng.º Ricardo Miguel Faustino Santos, nomeado com efeitos a 01.06.2011, para o 

exercício do cargo equiparado a direção superior de 1.º grau de Diretor-delegado;  
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b) No Departamento Administrativo, até 15.12.2014, de modo a manter a comissão de serviço da Sr.ª 

Dr.ª Maria Rafaela Jesus Lopes Silva Sá, nomeada com efeitos a 16.12.2011, para o exercício do cargo 

de direção intermédia de 1.º grau de Diretora de Departamento. 

c) Na Divisão de Estudos e Projetos, até 16.02.2015, de modo a manter a comissão de serviço da Sr.ª 

Eng.ª Teresa Paula Silva Mariano, nomeada com efeitos a 17.02.2012, para o exercício do cargo de 

direção intermédia de 2.º grau de Chefe de Divisão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira apresentou uma justificação de voto, cujo teor se 

transcreve: 

«DECLARAÇÃO DE VOTO 

(ponto 1.2 da OT da reunião de 18.12.2012 da Câmara Municipal de Leiria) 

Na proposta apresentada no mencionado ponto da Ordem de Trabalhos, propõe-se que este 

Executivo Municipal, no ponto 1.2, Proposta de criação das unidades flexíveis dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, Atribuições e competências, delibere aprovar, nos 

exatos termos, a proposta do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Leiria. Mais delibere revogar a sua deliberação tomada nesta matéria em reunião de 5 

de abril de 2011. Por fim determinou que a presente deliberação produza efeitos ao dia 1 de janeiro de 

2013, sem prejuízo da suspensão dos efeitos das alterações decorrentes da adequação orgânica, nos 

termos do n.º 7 do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, conforme preconizado no parecer n.º: DAJ 266/12, de 

14 de novembro de 2012, elaborado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Centro (CCDRC), nos termos a seguir indicados:  

a) No Diretor-delegado, até à mudança da Câmara Municipal de Leiria, de modo a manter a 

comissão de serviço do Sr. Eng.º Ricardo Miguel Faustino Santos, nomeado com efeitos a 01.06.2011, 

para o exercício do cargo equiparado a direção superior de 1.º grau de Diretor-delegado;  

b) No Departamento Administrativo, até 15.12.2014, de modo a manter a comissão de serviço 

da Sr.ª Dr.ª Maria Rafaela Jesus Lopes Silva Sá, nomeada com efeitos a 16.12.2011, para o exercício do 

cargo de direção intermédia de 1.º grau de Diretora de Departamento. 

c) Na Divisão de Estudos e Projetos, até 16.02.2015, de modo a manter a comissão de serviço 

da Sr.ª Eng.ª Teresa Paula Silva Mariano, nomeada com efeitos a 17.02.2012, para o exercício do cargo 

de direção intermédia de 2.º grau de Chefe de Divisão. 

Na reunião de Executivo Municipal de 04 de dezembro, Ata nº 25, ponto 1.6, sobre a 

adequação da estrutura orgânica da Câmara Municipal de Leiria e Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Leiria., nos termos do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, às regras e critérios 

previstos na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, votei contra pelos motivos expostos na declaração de 

voto apresentada. Atendendo à eventual concessão dos SMAS, e pese embora não tenha nada a opor à 

proposta de estrutura orgânica dos Serviços Municipalizados, com esta deliberação propõe-se a 

manutenção da comissão de serviço de um cargo de direcção superior de 1º grau. Com a manutenção 

desta comissão de serviço vai haver o pagamento de despesas de representação relativamente ao qual 

votei contra.  

Face ao exposto, voto contra no ponto 1.2 e apresento a presente declaração de voto. 

Leiria, 18 de dezembro de 2012 
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A Vereadora 

 (Blandina Oliveira)» 

 

1.3. Campanha de solidariedade do jornal Região de Leiria «Fazer o Bem Olhando a Quem» 

DLB N.º 1637/12 | O jornal semanário Região de Leiria apresentou uma proposta para participação da 

Câmara Municipal de Leiria na campanha «Fazer o Bem Olhando a Quem». 

Na sua edição de 14 e 21 de Dezembro de 2012, o semanário Região de Leiria vai levar a cabo, 

uma vez mais, a campanha de solidariedade “Fazer o Bem Olhando a Quem”, cuja receita reverterá 

diretamente a favor de Associações de Solidariedade:  

i. Associação de Bem-Estar e Ocupação de Tempos Livres de Pataias (Alcobaça); 

ii. Casa do Povo de Alqueidão da Serra (Porto de Mós); 

iii. Centro Social Paroquial Paulo VI (Leiria); 

iv. CRIO – Centro de Recuperação Infantil Ouriense (Ourém); 

v. Loja Social Compras Felizes da APEPI (Pombal); 

vi. Santa Casa da Misericórdia da Batalha (Batalha). 

Atendendo aos objetivos desta iniciativa e à participação em campanhas anteriores, propõe-se 

que a Câmara Municipal de Leiria adquira 100 exemplares da edição de 21 de dezembro, deste 

semanário, com um custo total de €100,00 (IVA incluído), para oferta aos munícipes, cuja despesa se 

encontra cabimentada através da proposta de cabimento n.º 2041/2012 e compromisso n.º 2163/2012. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 4 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

janeiro, deliberou por unanimidade aprovar a proposta para aquisição de 100 exemplares da edição do 

dia 21 de dezembro de 2012, do jornal Região de Leiria, com um custo total de €100,00 (IVA incluído), 

para oferta aos munícipes. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 
PONTO DOIS 
DIVISÃO DO DESPORTO 

 
2.1. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com a Juventude Vidigalense 

O Senhor Vereador Carlos Vitorino questionou a razão pela qual se estava a elaborar um 

contrato-programa com a Juventude Vidigalense, prevendo neste uma renovação por igual período 

para o ano seguinte. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes respondeu que o contrato-programa com a Juventude 

Vidigalense decorria da apresentação do regulamento de apoios para o ano de 2013, onde este clube 

apresentara um projeto ambicioso. Este clube tinha uma grande representatividade nacional na 

modalidade de atletismo, tendo formado um conjunto de atletas campeões nacionais e com 

participação nos jogos olímpicos. Este projeto permitirá fomentar a formação desportiva, a abertura do 

centro de lançamentos sete vezes por semana e duas vezes por mês estará afeto a toda a população de 

Leiria para a prática de qualquer modalidade desportiva. Em 2013 em termos financeiros o Município 

irá poupar €5.000,00 por mês, uma poupança de 75%, tendo em conta que em 2011 a Leirisport 
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suportou encargos de exploração de €75.000,00. O clube fará a manutenção do espaço, do relvado, 

afetará recursos humanos e o equipamento para o efeito. 

Concluiu referindo que este acordo será benéfico para ambas as partes e promoverá a prática 

desportiva do atletismo no concelho. 

O Senhor Vereador Carlos Vitorino questionou se a Juventude Vidigalense tinha a situação 

financeira resolvida com a Leirisport, ao que o Senhor Vereador Gonçalo Lopes respondeu que em 

princípio em janeiro ficaria a situação regularizada. 

O senhor Vereador Carlos Vitorino retorquiu que este procedimento sem concurso 

manifestava falta de transparência, apesar do palmarés do clube a nível nacional e internacional, tal 

não significava que viesse a ser um bom gestor. Parecia-lhe que os proveitos da exploração não 

deveriam ficar todos com o clube, faria mais sentido serem partilhados, entregar desta forma a gestão 

de um equipamento municipal a uma entidade privada parecia-lhe não ser boa prática, além de que as 

dívidas à Leirisport também deveriam estar regularizadas.  

O senhor Vereador Gonçalo Lopes referiu que 90-95% da utilização desta estrutura foi por este 

clube, pelo que não faria sentido falar com outros clubes, foram criados mecanismos de controlo. Mais 

informou que o centro de lançamentos gerou à Leirisport apenas €22.867,00 de proveitos até 

novembro de 2012, o que revelava ser um valor muito residual em relação a outras modalidades, além 

de que a Câmara Municipal decidiu apoiar em 100% a formação. O cliente único do centro de 

lançamentos tinha sido a Juventude Vidigalense, que também tinham alguns parceiros com os quais 

podiam fazer estágios internacionais e poderiam catapultar o turismo desportivo e a atividade 

desportiva. Para além disso, informou que foi criada uma comissão interdisciplinar que acompanhava a 

gestão do clube. 

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães reforçou que apesar do mérito reconhecido a este 

clube que reunia competências e capacidades técnicas, o Município assumiu uma concessão com uma 

entidade privada que não deveria ser através de contrato-programa, mas sim através de concurso, 

abriria a possibilidade a outros interessados e facilitava a transparência. Além disso, esta entidade não 

tinha ainda a situação de dívidas resolvida para com o Município.  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal esclareceu que havia três anos que o Município 

estava em dívida, em virtude da substituição das indemnizações compensatórias por apoios diretos aos 

clubes. 

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães questionou onde se poupava se o valor do contrato-

programa com a Leirisport em 2011 era de €13.321,00, ao que o senhor Vereador Gonçalo Lopes 

respondeu que esse valor era um subsídio para cobertura do déficit de exploração, a Leirisport em 2012 

tinha tido como receitas €22.867,00, em nome da Juventude Vidigalense, cobertura de déficit de 

exploração €13.321,00, despesas de €15.500,00 para conservação e reparação, €4.783,00 eletricidade, 

água, totalizando um valor de €20.000,00, acrescendo cerca de €13.000,00 de recursos humanos, 

somando dava €43.000,00, sabendo que a empresa recebia €35.000,00 e a Câmara Municipal tinha de 

colocar na Leirisport um suplemento, que em 2013 deixará de ser suportado. 

A Senhora Vereadora Blandina Oliveiraquestionou qual o modelo de gestão que se pretende 

seguir para os equipamentos desportivos que não estão a ser geridos pelas Juntas de Freguesia. Neste 
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sentido, referiu que é importante ter uma visão estratégica para que estes assuntos não sejam tratados 

de forma avulsa.  

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes respondeu que havia uma visão global que tinha sido 

preparada por uma equipa de técnicos, da área jurídica, o ROC, também pela área financeira, e pela 

área dos abastecimentos com a transferência de contratos, portanto recusava a crítica de uma visão 

avulsa, não havia um único modelo para todos os equipamentos, como havia no passado, porque 

entendia-se que para cada equipamento devia ser dada uma solução apropriada e submetida a reunião 

de Câmara Municipal. 

O Senhor Vereador Carlos Vitorino concordava que a política desportiva deveria estar 

plasmada numa carta, discriminando a visão para cada equipamento, definindo uma estratégia. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes respondeu que os erros e atentados desportivos 

estratégicos deviam-se à política assumida no passado, porque construiu-se um estádio 

sobredimensionado e subutilizado com 8 milhões de euros de serviço da dívida atual, tal montante 

dava para construir quatro centros escolares, as piscinas tinham tamanho demasiado reduzido e os 

pavilhões nem sequer tinham utilizadores de clubes federados. Tudo isto fez com que não houvesse 

dinheiro para assumir uma estratégia desportiva nos dias de hoje, pois Leiria foi um dos Concelhos do 

país onde se gastou mais em política desportiva nos últimos dez anos. 

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães retorquiu que o presente executivo municipal não 

assumia uma estratégia, que poderia até passar por contenção de despesas, mostrou-se desagradada 

por ouvir apenas dizer mal. 

A Senhora Vereadora Blandina Oliveirareferiu ainda que de acordo com a lei as entidades 

públicas na escolha de parceiros privados devem adoptar procedimentos concursais estabelecidos no 

regime da contratação publica em vigor. Face ao exposto, questionou se o procedimento do contrato-

programa era o mais correto e se a Divisão de Auditoria, de acordo com as suas competências, se 

pronunciou sobre se este será o procedimento correto  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal explicou que o contrato-programa foi o melhor 

mecanismo jurídico que encontraram para apoiar uma associação privada sem fins lucrativos, que tinha 

personalidade jurídica e estatutos aprovados.  

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira relembrou que havia um enquadramento no âmbito 

do regulamento dos auxílios, pelo que os apoios não financeiros também devem estar quantificados. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes esclareceu que havia de facto um enquadramento no 

âmbito do regulamento dos auxílios e tal constava no preâmbulo inicial do contrato-programa. 

O Senhor Vereador António Martinho afirmou que o contrato-programa era uma das formas 

previstas na lei e que tal como estava elaborado estava bem feito, cumpria os pressupostos no RAAML. 

Todavia questionou a razão pela qual não foi feito desta forma, inicialmente, ter-se-iam evitado alguns 

constrangimentos. 

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira constatou que esta deliberação tinha um compromisso 

financeiro já assumido, o que implicava já existirem fundos disponíveis, salientando que todas as 

deliberações deveriam ser feitas desta forma. 



2447 (27) 
 

CMLeiria/Ata n.º 26, de 2012.12.18 

Im-DA-15-09_A0 

 

*** 

DLB N.º 1638/12 | Presente, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, a proposta Programa de 

Desenvolvimento Desportivo apresentada pela Juventude Vidigalense que solicita o apoio do Município 

através da cedência do Centro Nacional de Lançamentos (RAAML n.º 70/2012 e ENT. 16183, de 9 de 

outubro de 2012), e a respetiva proposta de minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento 

Desportivo a celebrar entre o Município de Leiria e a Juventude Vidigalense, para o ano 2013, que a 

seguir se transcreve: 

“CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

Considerando que: 

i. O artigo 79.º da Constituição da República Portuguesa (CRP) determina que todos têm direito à 

cultura física, incumbindo ao Estado, em colaboração com as escolas e as associações e 

coletividades desportivas, promover, estimular, orientar e apoiar a prática e a difusão da cultura 

física e do desporto, bem como prevenir a violência no desporto; 

ii. A concretização princípio constitucional atrás referido exige a conjugação de esforços, 

nomeadamente, do Governo, das Autarquias Locais, das escolas, dos organismos da 

administração pública desportiva, das coletividades, das federações, das associações e dos 

clubes desportivos; 

iii. A promoção e o apoio ao desporto, consubstanciados na criação de condições de prática 

desportiva é uma das competências e obrigações das Autarquias Locais na prossecução dos 

interesses próprios, comuns e específicos das populações respetivas;  

iv. As Autarquias Locais desempenham um papel fundamental no desenvolvimento desportivo e no 

incremento da prática desportiva e para a prossecução dos seus objetivos necessitam de juntar 

esforços com várias entidades públicas e privadas, no sentido de atingir plenamente e de forma 

conjugada tais objetivos; 

v. Importa estruturar a participação e as condições de atribuição de apoios, sendo inequívoca a 

vantagem de garantir uma mais eficaz, lógica e transparente mobilização e utilização dos 

recursos públicos, com vista à sua otimização;  

vi. Neste contexto, o pelouro do desporto da Câmara Municipal de Leiria, tem assumido um papel 

importante em articulação com várias entidades, nomeadamente juntas de freguesia, escolas, 

associações, federações, clubes, grupos informais, institutos públicos, instituições particulares de 

solidariedade social, etc., com um papel social, cultural, formativo e desportivo de inestimável 

significado; 

vii. A Câmara Municipal de Leiria entende que as associações e clubes desportivos desempenham 

uma importante função social, sendo de realçar a sua incalculável contribuição para o 

desenvolvimento do desporto, bem como para o lazer e ocupação dos tempos livres das 

populações, nomeadamente, das camadas mais jovens e socialmente mais carenciadas; 

viii. A dotação daquelas entidades com meios e recursos que viabilizem a sua atividade regular e 

permitam a concretização de iniciativas e projetos de interesse comunitário, constitui um 

requisito que responsabiliza, não apenas os respetivos associados, mas também a Administração 

Central e as Autarquias Locais; 
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ix. A Câmara Municipal de Leiria reconhece, deste modo, a importância e o trabalho dos dirigentes 

das associações e dos clubes desportivos para o progresso e desenvolvimento integrado do 

concelho, na área desportiva; 

x. Nesta conformidade, considera a Câmara Municipal de Leiria que os apoios consignados no 

presente contrato programa de desenvolvimento desportivo conferem à entidade beneficiária 

responsabilidades acrescidas, não só para os seus sócios, mas também em relação à comunidade 

desportiva concelhia, traduzindo-se tais responsabilidades numa efetiva garantia do 

desenvolvimento regular das suas atividades e de um desempenho qualitativamente superior da 

sua função social; 

xi. Nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redação 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, diploma legal que estabelece o quadro de 

competências, assim como o regime jurídico de funcionamento, dos órgãos dos municípios e das 

freguesias, compete à câmara municipal “Apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no 

apoio a atividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou 

outra”; 

xii. A competência referida no parágrafo anterior pode, ao abrigo do disposto no artigo 67.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, ser 

objeto de acordo ou protocolo de colaboração com instituições públicas, particulares ou 

cooperativas, em termos que protejam cabalmente os direitos e deveres de cada uma das partes 

e o uso, pela comunidade local, dos equipamentos; 

xiii. O Centro Nacional de Lançamentos de Leiria é um dos equipamentos desportivos que integram o 

património desportivo do Município de Leiria e destina-se ao desenvolvimento do ensino, treino 

e competição, devendo ser prioritariamente utilizado pelas coletividades e clubes do concelho 

que desenvolvam ou venham a desenvolver atividades desportivas no âmbito do Atletismo e das 

suas diversas especialidades; 

xiv. A “Juventude Vidigalense”, associação privada sem fins lucrativos, com sede social na Travessa 

das Flores, n.º 30, Vidigal, 2410-285 Leiria, com estatutos aprovados, e publicados na III.ª série 

do Diário da República n.º 141, de 17 de junho de 2004, é uma associação que tem por 

finalidade promover o convívio desportivo e cultural dos seus associados e da população em 

geral, com especial incidência para o fomento da prática do atletismo, através da formação de 

atletas e participação dos mesmos em competição. 

Assim, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º, conjugado com o artigo 67.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, e ao abrigo do disposto na 

Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, conjugada com o Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, é 

celebrado o presente contrato-programa de desenvolvimento desportivo entre: 

O Município de Leiria, adiante designada por Município ou primeiro outorgante, neste ato pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Raul Miguel de Castro. 

e 

A “Juventude Vidigalense”, representada neste ato pelo Presidente da Direção, Paulo Jorge Gil Ferreira 

dos Reis, com poderes para intervir no ato, nos termos dos seus Estatutos, doravante designada apenas 
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por JUVENTUDE, como segunda outorgante, associação privada sem fins lucrativos com sede social na 

Travessa das Flores, n.º 30, Vidigal, 2410-285 Leiria, com estatutos aprovados, e publicados na III.ª série 

do Diário da República, n.º 141, de 17 de junho de 2004. 

O qual passa a rege-se pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

(Objeto) 

1. O presente contrato-programa destina-se a regular a atribuição de apoios pela Câmara Municipal 

de Leiria à JUVENTUDE, nos termos previstos no número seguinte. 

2. Os apoios a conceder no âmbito do presente contrato-programa têm uma componente: 

a) Financeira, com vista à implementação do Programa de Desenvolvimento Desportivo 

apresentado por esta última, que constitui anexo deste contrato e dele faz parte integrante; 

b) Não Financeira, através da cedência da gestão do Centro Nacional de Lançamentos de Leiria, 

doravante designado apenas por Centro, para o incremento e desenvolvimento do ensino, treino e 

competição da modalidade de Atletismo e das suas diversas especialidades.  

Cláusula Segunda 

(Obrigações do primeiro outorgante) 

O Município de Leiria obriga-se:  

1. A ceder a gestão do Centro.  

2. A supervisionar e fiscalizar a gestão do Centro, de acordo com as regras definidas no presente 

contrato-programa e na legislação especial que ao caso se aplicar. 

3. A celebrar contrato de seguro de responsabilidade civil por acidentes ocorridos no Centro e ainda 

seguro por acidente pessoais relativo às atividades desportivas diretamente organizadas pelo Município 

ou em parceria com as Freguesias. 

4. A apoiar financeiramente, no todo ou em parte, as obras de manutenção necessárias após 

estudo, análise e parecer fundamentado por parte da Divisão do Desporto (DID) e do Departamento de 

Infraestruturas e Manutenção (DIEM).  

5. A elaborar, conjuntamente com a JUVENTUDE, o Regulamento Interno do Centro. 

6. Sem prejuízo da obrigatoriedade de entrega dos relatórios de execução financeira e física por 

parte da JUVENTUDE, a gestão do Centro pode ser submetida a auditorias a realizar pela Divisão de 

Auditoria (DIAU) da Câmara Municipal de Leiria, devendo os beneficiários disponibilizar toda a 

documentação adequada e oportuna para o efeito. 

Cláusula Terceira 

(Obrigações do segundo outorgante) 

A JUVENTUDE obriga-se: 

a) A gerir o Centro e tudo o que com ele se encontre correlacionado, de acordo com o disposto na 

legislação aplicável em vigor; 

b) A promover as condições necessárias à dinamização e divulgação da prática das modalidades por 

si desenvolvidas; 
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c) A disponibilizar recursos humanos e materiais para iniciativas organizadas ou apoiadas pelo 

primeiro outorgante, em datas e locais a acordar mutuamente, desde que não ocorram quaisquer 

prejuízos para o seu regular funcionamento; 

d) A garantir a promoção e divulgação da cidade de Leiria em todas as suas atividades; 

e) Cumprir as suas obrigações fiscais e perante a Segurança Social; 

f) A responsabilizar-se pelo pagamento dos custos de recursos humanos necessários ao 

funcionamento do Centro, assim como a manutenção do relvado eletricidade, água, gás, 

telecomunicações, serviços de limpeza, segurança e vigilância que digam diretamente respeito ao seu 

funcionamento; 

g) Manter abertas as instalações sete (7) dias por semana, à exceção de alguns dias do ano civil, nos 

termos do seu Regulamento Interno; 

h) A ceder, prioritariamente e sem qualquer encargo, as instalações à Câmara Municipal de Leiria, 

sempre que solicitado com uma antecedência de 30 (trinta) dias, para a realização de eventos, que 

revistam manifesto e fundamentado interesse municipal, nacional ou internacional, organizados 

diretamente por entidades, ou ao abrigo de protocolos ou contratos-programa com entidades terceiras, 

desde que não prejudique, substancialmente, o normal funcionamento regular do Centro ou com o 

acordo entre as partes envolvidas;  

i) Ceder o uso do Centro, preferencialmente, às coletividades, estabelecimentos de ensino, grupos 

informais e outras instituições públicas sedeadas na área territorial das Freguesias do Concelho e, 

subsidiariamente, a instituições de índole privada, de acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas do 

Município de Leiria em vigor; 

j) Respeitar, na feitura do mapa de ocupação para 2013, as cedências já estabelecidas com a CML;  

k) A ceder o uso do Centro tendo em consideração as regras estabelecidas no Regulamento Interno 

da mesma; 

l) A Informar, por escrito, o primeiro outorgante sempre que ocorram situações anómalas 

respeitantes ao funcionamento do Centro; 

m) A prestar todos os esclarecimentos sobre o funcionamento do Centro à Comissão especialmente 

criada para o efeito; 

n) A informar, por escrito, até ao final do mês de fevereiro, o primeiro outorgante do mapa de 

ocupação da instalação incluindo as atividades desenvolvidas diretamente pelas coletividades ou pelas 

Juntas de Freguesia e as cedências regulares a outras entidades públicas e privadas, com vista à sua 

aprovação; 

o) A realizar atividades desportivas informais no Centro em, pelo menos, 2 (dois) dias de cada mês, 

preferencialmente, ao fim-de-semana e feriados, conforme descrito no ponto 4 do Capitulo C) do 

Programa de desenvolvimento desportivo Anexo;  

p) A cobrar as taxas de utilização da instalação a terceiras entidades, de acordo com valores que 

foram fixados nos termos da alínea i), e fazer sua a respetiva receita; 

q) A apresentar ao primeiro outorgante, até 31 de março de cada ano, um Relatório Anual de 

gestão e Contas e Atividades da instalação do ano anterior;  
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r) Assegurar que todas as entidades utilizadoras das instalações prestem prova que detêm apólice 

de seguro obrigatório de acidentes pessoais dos utentes, nos termos da legislação em vigor; 

s) A apresentar à Comissão, até 31 de Julho de cada ano civil, o seu Plano Anual de Atividades 

específico no que toca ao Centro, integrado no programa de desenvolvimento desportivo, sendo 

responsável pela sua conceção, desenvolvimento e avaliação;  

t) A respeitar a legislação em vigor relativa à colocação de publicidade no interior do Centro; 

u) A disponibilizar o Livro de Reclamações, nos termos da legislação em vigor a todos os utentes, 

responder às mesmas e enviar, trimestralmente, à Comissão cópias das reclamações e respetivas 

respostas dadas aos utentes; 

v) A criar, em termos contabilísticos, um Centro de Custos autónomo relativo exclusivamente ao 

Centro de Lançamentos de Leiria; 

w) A publicitar o apoio do primeiro outorgante, através da menção expressa «Com o apoio da 

Câmara Municipal de Leiria» e inclusão do respetivo logótipo em todos os suportes gráficos de 

promoção ou divulgação das atividades, bem como em toda a informação difundida nos diversos meios 

de comunicação; 

x) A atender na sua atuação aos critérios de economia, eficácia e eficiência na gestão do apoio 

atribuído; 

y) Assegurar outras contrapartidas que se mostrem necessárias no âmbito do objeto do presente 

contrato-programa, nomeadamente, através do mecenato, ou outras formas que se mostrem 

adequadas à situação, de acordo com a legislação em vigor. 

Cláusula Quarta 

(Prazo de execução) 

O presente contrato-programa tem a duração de um ano, com início a 01 de janeiro de 2013 e fim a 31 

de dezembro de 2013, sendo automática e sucessivamente renovado por iguais períodos se não for 

denunciado por qualquer dos outorgantes, mediante carta registada com aviso de receção dirigida à 

outra parte, com a antecedência de 30 (trinta) dias. 

Cláusula Quinta 

(Custo previsto do Programa) 

O custo previsto do Programa é 39.710,00 (Trinta e nove mil, setecentos e dez euros), conforme resulta 

do Programa anexo ao presente contrato-programa e que dele faz parte integrante, valor que será 

parcialmente comparticipado pelo primeiro outorgante. 

Cláusula Sexta 

(Comparticipação financeira) 

1. O primeiro outorgante prestará um apoio financeiro no valor total de 19.500,00 € (dezanove mil 

e quinhentos euros), que terá como finalidade o apoio à JUVENTUDE. 

2. A quantia referida no número anterior será liquidada em 12 (doze) prestações mensais e 

sucessivas de 1.625,00€ (mil seiscentos e vinte cinco euros) cada. 

Cláusula Sétima 

(Sistema de acompanhamento e controlo de execução) 
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1. O primeiro outorgante, através de uma Comissão interdisciplinar de acompanhamento e 

controlo, especialmente criada e nomeada para o efeito, fiscalizará a execução do presente contrato-

programa, podendo realizar inspeções, inquéritos, sindicâncias ou auditorias. 

2. A Comissão definirá o seu plano, o que incluirá obrigatoriamente visitas regulares e periódicas ao 

Centro. 

Cláusula Oitava 

(Revisão) 

1. O presente contrato-programa pode ser objeto de revisão, por acordo entre as partes, no que se 

mostre estritamente necessário ou, unilateralmente pelo Primeiro Outorgante, devido a imposição 

legal ou ponderoso interesse público. 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, a entidade interessada envia uma proposta à 

contraparte, onde conste expressamente a sua pretensão e os fundamentos para a mesma, devendo 

esta última comunicar sua resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a receção. 

Cláusula Nona  

(Incumprimento, revogação e sanções) 

1. O Incumprimento pelo Segundo Outorgante de uma ou mais condições estabelecidas no 

presente contrato-programa constitui causa de revogação imediata pelo primeiro outorgante e implica, 

ainda, a reversão imediata dos bens cedidos à sua posse, sem prejuízo das devidas indemnizações pelo 

uso indevido e danos sofridos; 

2. O incumprimento do presente contrato-programa constitui impedimento para a apresentação de 

novo pedido de apoio pelo segundo outorgante num período a estabelecer pela Câmara Municipal de 

Leiria. 

Cláusula Décima  

(Disposições finais) 

1. Em caso de diferendo sobre a interpretação do presente contrato as partes desenvolverão 

esforços de boa fé para encontrar uma solução; 

2. A tudo o que não seja especialmente previsto no presente contrato-programa aplicam-se, 

subsidiariamente, as normas e regulamentos camarários em vigor no Município de Leiria e a demais 

legislação especial aplicável; 

3. No fim do contrato-programa o Centro deve ser entregue ao primeiro outorgante, nas condições 

em que foi recebido. 

O presente contrato-programa é composto por 7 (sete) páginas, feito em duplicado, ambas as cópias 

com valor de original, devidamente assinado pelas partes depois de declararem ter lido, compreendido 

e aceite todas as suas cláusulas. 

Leiria, __ de _____________ de ____. 

Pelo Município de Leiria | O Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Raul Castro 

Pela Juventude Vidigalense | O Presidente da Direção | Paulo Jorge Gil Ferreira dos Reis“ 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas da 

alínea f) do n.º 1, do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2, do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 159/99 e da 

alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º, conjugado com o artigo 67.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na 
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redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, deliberou por maioria, com o voto contra da 

Senhora Vereadora Blandina Oliveira e com os votos de abstenção dos Senhores Vereadores Neusa 

Magalhães, Carlos Vitorino e Gastão Neves, concordar com a proposta de Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Leiria e a Juventude Vidigalense, para o ano 2013 

acima transcrito.  

Mais deliberou autorizar o Senhor Presidente da Câmara Municipal a proceder à sua 

assinatura.  

Os valores implicados nestas despesas relativas ao presente Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, estão considerados no plano e orçamento do Município para 2013. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira apresentou uma justificação de voto, cujo teor se 

transcreve: 

«DECLARAÇÃO DE VOTO 

(ponto 2.1 da OT da reunião de 18.12.2012 da Câmara Municipal de Leiria) 

Na proposta apresentada no mencionado ponto da Ordem de Trabalhos, propõe-se que este Executivo 

Municipal, no ponto 2.1, Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com a Juventude 

Vidigalense, delibere concordar com a proposta de Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo 

entre o Município de Leiria e a Juventude Vidigalense, para o ano 2013. 

Sem colocar em causa a instituição em apreço, assim como o seu mérito, existem aspectos do ponto de 

vista formal que passo a enumerar: 

− De acordo com a lei, as entidades públicas na escolha de parceiros privados devem adoptar 

procedimentos concursais estabelecidos no regime jurídico da contratação pública em vigor; 

− Não é apresentado enquadramento no âmbito do LCPA e se cumpre com o disposto nesta lei, 

assim como se existem fundos disponíveis para a assunção do compromisso; 

Face ao exposto, voto contra no ponto 2.1 e apresento a presente declaração de voto, designadamente, 

para os efeitos do n.º 2 do Art.º 28.ºdo CPA. 

Leiria, 18 de dezembro de 2012 

A Vereadora 

 (Blandina Oliveira)» 

 

2.2. Estorno de verba no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo/Infraestruturas 

– Candidatura de junho de 2007 

DLB N.º 1639/12 | Foi deliberado na reunião de Câmara Municipal de 2008.01.22, DLB N.º 96/08, Ata 

n.º 2, retificada na reunião de Câmara Municipal de 2008.04.29, DLB N.º 556/08, Ata n.º 9, um apoio 

financeiro no valor total €700,00 (setecentos euros), à União Recreativa Cultural e Desportiva “Os 

Unidos”, no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo/Infraestruturas – Candidatura 

de junho de 2007, destinado à colocação de alumínios na Sede Social do Clube. 

Considerando que o apoio supracitado foi alvo de desbloqueamento através da INT. 08/10513, 

de 8 de setembro de 2008, por cumprir os pressupostos enunciados no Programa; 

Considerando que à verba mencionada corresponde a OP n.º 8946/08, à qual a Divisão 

Financeira não deu seguimento por falta de entrega de documentação obrigatória por parte do Clube; 
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Considerando ainda que a União Recreativa Cultural e Desportiva “Os Unidos” não apresentou 

na Divisão de Desporto quaisquer documentos, nem nenhuma outra candidatura aos Programas de 

Apoio, desde setembro de 2009. 

Face ao exposto, foi presente pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a proposta de 

estorno da totalidade do apoio, no valor de €700,00 (setecentos euros), no âmbito do Programa de 

Apoio ao Associativismo Desportivo/Infraestruturas – Candidatura de junho de 2007, destinado à 

colocação de alumínios na Sede Social do Clube, objeto da proposta de cabimento n.º 395/08, de 15 de 

janeiro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade concordar com 

o estorno do apoio à União Recreativa Cultural e Desportiva “Os Unidos”, no valor de €700,00 

(setecentos euros), no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo/Infraestruturas – 

Candidatura de junho de 2007. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.3. Estorno de verbas no âmbito dos Contratos-Programa de Atletas de Elite -César Faria e Sara Cruz-

estabelecidos entre o Município de Leiria e a Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro 

dos Anjos para o ano de 2011 

DLB N.º 1640/12 | No quadro das atribuições e competências definidas na Lei n.º 159/99, de 14 de 

setembro, na sua alínea f) do n.º 1, do seu artigo 13.º, diz que os municípios dispõem de atribuições no 

domínio dos Tempos Livres e do Desporto, conjugadas com a alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei 

n.º 169/99, de 18 de setembro, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

janeiro, designadamente o seu artigo 21.º, no domínio do apoio a atividades desportivas e recreativas 

de interesse municipal (alínea b) do n.º 2); 

Considerando os apoios concedidos através dos Contratos-Programa estabelecidos entre o 

Município de Leiria e a Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos (Atletas de Elite 

- César Faria e Sara Cruz), foi remetido por este Clube o documento relativo ao não cumprimento de 

nenhum dos objetivos contratualizados (ENTFE. 2012/8531, de 17 de outubro). 

Face ao exposto, e porque não foram concretizados a totalidade dos objetivos definidos nos 

Contratos-Programa supracitados, que constituem fundamento para o desbloqueamento dos apoios 

financeiros aprovados, foi presente pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, a proposta de 

estorno das verbas enunciadas na tabela seguinte:  

Clube/Contrato-Programa Reunião de Câmara 
Municipal/Total do apoio 

Proposta Cabimento A Estornar 

Associação Desportiva Cultural e Recreativa 
do Bairro dos Anjos 
 (Atleta de Elite – César Faria – 2011) 

DLB N.º 627/11, 
Ata n.º 8 de 2011.04.19 
€3.500, 00 

N.º 1844, de 11/04/2011 €3.500,00 

Associação Desportiva Cultural e Recreativa 
do Bairro dos Anjos 
 (Atleta de Elite – Sara Cruz – 2011) 

DLB N.º 628/11, 
Ata n.º 8 de 2011.04.19 
€1.500, 00 

N.º 1842, de 11/04/2011 €1.500,00 

Total a estornar €5.000, 00 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade concordar com 

o estorno das verbas acima mencionadas, relativas aos Contratos-programa Atletas de Elite - César 
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Faria e Sara Cruz - estabelecidos entre o Município de Leiria e a Associação Desportiva Cultural e 

Recreativa do Bairro dos Anjos para 2011. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.4. Retificação da deliberação n.º 1290/12, relativa ao estorno de verbas 

DLB N.º 1641/12 | Considerando que a deliberação em epígrafe, aprovada em reunião de Câmara 

Municipal de 2012.10.02, continha um lapso no número da proposta de cabimento referente ao apoio 

atribuído à Liga Social e Cultural Campos do Lis, no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo 

Desportivo – Infraestruturas/Candidatura de junho de 2007. 

Face ao exposto, foi presente pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, uma proposta de 

retificação da tabela I, de acordo com o seguinte: 

Onde se lê: «(…) Proposta cabimento N.º 395/08, de 15/01/2008(…)»; Deverá ler-se: «(…) Proposta 

cabimento n.º 1524/08, de 15/01/2008 (…)». 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade concordar com 

a retificação da deliberação n.º 1290/12, relativa ao estorno de verbas, aprovada em reunião de 

Câmara Municipal de 2012.10.02, Ata n.º 21, nos termos propostos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 
PONTO TRÊS 
DIVISÃO DE GESTÃO DOS FUNDOS ESTRUTURAIS 

 
Projetos cofinanciados - aplicação do reforço de taxa de cofinanciamento. Adendas aos contratos de 

financiamento 

DLB N.º 1642/12 | Por deliberação da Comissão Ministerial de Coordenação do Programa, de 

08/08/2012, a taxa máxima de cofinanciamento passou a ser de 85% aplicável a operações não 

encerradas até 01/08/2012 (sem emissão pela Autoridade de Gestão do pagamento do saldo final), 

executadas “por entidades que integrem o perímetro de consolidação das contas públicas, ou não 

integrando, por municípios, associações de municípios, áreas metropolitanas e entidades do sector 

empresarial local nos termos da Lei n.º 53-F/2006, de vinte e nove de dezembro”. 

Face ao exposto, a Comissão Diretiva do MaisCentro deliberou adotar nova decisão que altera 

o contrato de financiamento em vigor, em termos do valor do financiamento FEDER, mantendo-se 

inalteradas todas as demais condições físicas, financeiras e temporais das operações. Sem prejuízo 

desta decisão produzir efeitos desde a data da sua adoção por parte dessa Autoridade de Gestão, a 

formalização das alterações é celebrada através das Adendas aos Contratos de Financiamento (ENT. 

2012/18579; ENT. 2012/19060; ENT. 2012/19070), nomeadamente para as operações aprovadas ao 

abrigo do Regulamento Específico: 

Rede de Equipamentos Culturais: 

i. “CULTREDE:1 CM Leiria”: Comparticipação não reembolsável até ao valor de €248.901,27 (Anexo 

A); 

ii. “ReCENTRAR: Município de Leiria”: Comparticipação não reembolsável até ao valor de 

€150.777,25 (Anexo A); 
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Requalificação da Rede Escolar de 1.º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar: 

i. “Ampliação/Remodelação da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Gândara dos Olivais - 

Marrazes”: Comparticipação não reembolsável até ao valor de €406.514,69 (Anexo A); 

ii.  “Construção de raiz do Centro Escolar Dr. Correia Mateus”: Comparticipação não reembolsável 

até ao valor de €726.398,43 (Anexo A); 

iii.  “Centro Educativo de Coimbrão”: Comparticipação não reembolsável até ao valor de 

€1.172.931,29 (Anexo A); 

iv. “Centro Educativo de Monte Redondo”: Comparticipação não reembolsável até ao valor de 

€1.029.036,89 (Anexo A); 

Equipamentos para a Coesão Local: 

i. “Pavilhão Desportivo do Souto da Carpalhosa”: Comparticipação não reembolsável até ao valor de 

€993.267,70 (Anexo A); 

Mobilidade Territorial: 

i. “EM 543 – Estrada da Barreira”: Comparticipação não reembolsável até ao valor de €824.224,81 

(Anexo A); 

Ações de Valorização do Litoral: 

i. “Valorização, preservação e conservação de Pedrogão - Leiria”: Comparticipação não 

reembolsável até ao valor de €120.149,75 (Anexo A). 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da adenda ao Contrato de Financiamento, na 

sequência da aprovação do aumento da taxa de cofinanciamento FEDER para 85% e do respetivo valor 

de comparticipação não reembolsável, por iniciativa Comissão Diretiva do MaisCentro, para seguintes 

operações: 

i. “CULTREDE:1 CM Leiria”, Adenda ao Contrato de Financiamento, de 16/08/2012, alteração da 

redação das Cláusulas Quarta (Apoio a conceder) e Quinta (Despesas Elegíveis) e dos Anexos I, II 

e III do contrato de concessão de financiamento celebrado em 23/06/2010; 

ii. “ReCENTRAR: Município de Leiria”, Adenda ao Contrato de Financiamento, de 16/08/2012, 

alteração da redação das Cláusulas Quarta (Apoio a conceder) e Quinta (Despesas Elegíveis) e 

dos Anexos I, II e III do contrato de concessão de financiamento celebrado em 21/07/2011; 

iii.  “Ampliação/Remodelação da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Gândara dos Olivais - 

Marrazes”, Adenda ao Contrato de Financiamento, de 16/08/2012, alteração da redação das 

Cláusulas Quarta (Apoio a conceder) e Quinta (Despesas Elegíveis) e dos Anexos I, II e III do 

contrato de concessão de financiamento celebrado em 03/12/2009; 

iv.  “Construção de raiz do Centro Escolar Dr. Correia Mateus”, Adenda ao Contrato de 

Financiamento, de 16/08/2012, alteração da redação das Cláusulas Quarta (Apoio a conceder) e 

Quinta (Despesas Elegíveis) e dos Anexos I, II e III do contrato de concessão de financiamento 

celebrado em 26/06/2008; 

v.  “Centro Educativo de Coimbrão”, Adenda ao Contrato de Financiamento, de 16/08/2012, 

alteração da redação das Cláusulas Quarta (Apoio a conceder) e Quinta (Despesas Elegíveis) e 

dos Anexos I, II e III do contrato de concessão de financiamento celebrado em 03/12/2009; 
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vi.  “Centro Educativo de Monte Redondo”, Adenda ao Contrato de Financiamento, de 16/08/2012, 

alteração da redação das Cláusulas Quarta (Apoio a conceder) e Quinta (Despesas Elegíveis) e 

dos Anexos I, II e III do contrato de concessão de financiamento celebrado em 04/08/2011; 

vii.  “Pavilhão Desportivo do Souto da Carpalhosa”, Adenda ao Contrato de Financiamento, de 

16/08/2012, alteração da redação das Cláusulas Quarta (Apoio a conceder) e Quinta (Despesas 

Elegíveis) e dos Anexos I, II e III do contrato de concessão de financiamento celebrado em 

10/02/2010; 

viii. “EM 543 – Estrada da Barreira”, Adenda ao Contrato de Financiamento, de 16/08/2012, 

alteração da redação das Cláusulas Quarta (Apoio a conceder) e Quinta (Despesas Elegíveis) e 

dos Anexos I, II e III do contrato de concessão de financiamento celebrado em 10/02/2010; 

ix. “Valorização, preservação e conservação de Pedrogão - Leiria”, Adenda ao Contrato de 

Financiamento, de 29/08/2012, alteração da redação das Cláusulas Quarta (Apoio a conceder) e 

Quinta (Despesas Elegíveis) e dos Anexos I, II e III do contrato de concessão de financiamento 

celebrado em 23/07/2008. 

 

 
PONTO QUATRO 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

 

4.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Jurídica e Administrativa 

4.1.1. Anulação de guias de receita 

DLB N.º 1643/12 | Presente a proposta da Divisão Jurídica e Administrativa com o seguinte conteúdo: 

Considerando que: 

a) As guias de receita n.ºs 14218, 14219, 14220 e 14221, foram emitidas no dia 08.06.2012, por 

lapso, devido a tentativas de correspondência dos valores a receber na tesouraria, com os 

valores a pagar, em nome de Domingos Oliveira Matos, titular do processo de execução fiscal 

n.º 168/12, cfr. quadro I. 

b) Na mesma data, para substituição das guias indevidamente emitidas, foram emitidas e 

cobradas as guias de receita n.os 14213 e 14214, no valor de €2,66 e €40,55, respetivamente, 

respeitantes aos juros de mora e custas processuais. 

c) O processo em causa foi instaurado em 22.03.2012 e extinto no dia 08.06.2012, pelo 

pagamento integral da quantia exequenda de €175,56 e juros de mora no valor de €2,66 e 

custas processuais no valor de €40,55. 

d) A guia de receita n.º 14573, foi emitida por erro, no dia 12.06.2012, devido à tentativa de 

correspondência do valor a receber na tesouraria, com os valores a pagar, em nome de 

Amílcar José Costa Marinheiro, titular do processo de execução fiscal n.º 3103/09.  

e) Na mesma data, para substituição da guia indevidamente emitida, foi emitida e cobrada a guia 

de receita n.º 14574 no valor de € 163,19.  

f) O processo em causa foi instaurado em 24.03.2009 e extinto no dia 12.06.2012, pelo 

pagamento integral da quantia exequenda de €100,00, e juros de mora no valor de €33,42 e 

custas processuais no valor de €29,77. 
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g) A guia de receita n.º 15572 foi emitida por erro na instauração e seleção da proveniência, no 

dia 20.06.2012, em nome de Susana Paula da Silva Cordeiro, titular do processo de execução 

fiscal n.º 234/12.  

h) Na mesma data, para substituição da guia indevidamente emitida, foram emitidas e cobradas 

as guias de receitas n.ºs 15573 e 15574, no valor de €0,01 e €18,81, respetivamente.  

i) O processo em causa foi instaurado e extinto no dia 20.06.2012, pelo pagamento integral da 

quantia exequenda de €38,78 e juros de mora no valor de €0,01 e custas processuais no valor 

de €18,81. 

j) As guias de receita n.ºs 23960 e 23961, no valor de €10.08 e €9,84, respetivamente, foram 

emitidas no dia 01.09.2006, na tesouraria, por lapso, por emissão automático e devido a erro 

informático, cfr. quadro I. 

k) A tesouraria não é um serviço emissor de guias de receita, tendo as referidas guias de receita 

relativas a juros de mora sido emitidas automaticamente, aquando o recebimento de guias de 

receitas não sujeitas a juros de mora, cfr. quadro I. 

l) Foram emitidas e conferidas as guias n.os 15253/2011, 15255/2011, 24025/2011, 3256/2012, 

3265/2012, 3356/2012, 3357/2012 e 9970/2012, encontrando-se as mesmas devidamente 

fundamentadas conforme consta do quadro I. 

QUADRO I 

Ano Guia de 
Receita 

n.º 

Data Valor Data Titular Processo de 
Execução Fiscal 

2012 14218 08.06.2012 €2,73 08.06.2012 Domingos Oliveira Matos 168/12 

2012 14219 08.06.2012 €40,55 08.06.2012 Domingos Oliveira Matos 168/12 

2012 14220 08.06.2012 €2,73 08.06.2012 Domingos Oliveira Matos 168/12 

2012 14221 08.06.2012 €40,55 08.06.2012 Domingos Oliveira Matos 168/12 

2012 14573 12.06.2012 €163,27 12.06.2012 Amilcar José Costa 
Marinheiro 

3103/09 

2012 15572 20.06.2012 €58,60 20.06.2012 Susana Paula da Silva 
Cordeiro 

234/12 

2012 23960 01.09.2006 €10,08 01.09.2006 Preciosa Mafra Fernandes Sem processo de 
execução fiscal 

2012 23961 01.09.2006 €9,84 01.09.2006 Preciosa Mafra Fernandes Sem processo de 
execução fiscal 

QUADRO II 

ANO GUIA DE RECEBIMENTO  DATA TITULAR RESUMO MONTANTE MOTIVOS 
DE 

ANULAÇÃO 

2011 15255 02-08-2011 PRIMESONIC - 
COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS 
DE 
ESCRITÓRIO,LDA 

PROCESSO DE 
CONTRAORDENAÇĂO 
N.º 13/CO/2010 - 5.ª 
PRESTAÇĂO. 

€58,00 Enviado aos 
Serviços do 
Ministério 

Público para 
execução. 

Pago 
através da 

guia n.º 
10755/2012 

2011 24025 02-12-2011 PATRISER - 
MANUTENÇĂO 
FÍSICA,LDA 

PROCESSO DE 
CONTRAORDENAÇĂO 
N.º 133/2006 - 3.ª 
PRESTAÇĂO. 

€60,00 Enviado aos 
Serviços do 
Ministério 

Público para 
execução 

ENT -
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3281/2012 

2012 3256 02-02-2012 MARIA JOAO DE 
SOUSA 
CAETANO 

PROCESSO DE 
CONTRA-
ORDENAÇĂO N.º 
1004/2007 - 7.ª 
PRESTAÇĂO. 

€55,00 Lapso na 
emissão. 

Pago 
através da 

guia n.º 
7767/2012 

2012 3265 02-02-2012 ROSA MARIA DE 
SOUSA 
CAETANO 

PROCESSO DE 
CONTRAORDENAÇĂO 
N.º 1004/2007 - 3.ª 
PRESTAÇĂO. 

€52,00 Lapso na 
emissão. 

Pago 
através da 

guia n.º 
7770/2012 

2012 3356 02-02-2012 GOOD 
BOWLING, LDA 

PROCESSO DE 
CONTRAORDENAÇĂO 
N.º 192/CO/2011 - 
2.ª PRESTAÇĂO 
(TRANSF. 
BANCÁRIA). 

€262,00 Enviado aos 
Serviços do 
Ministério 

Público para 
execução. 

Pago 
através da 

guia n.º 
28051/2012 

2012 3357 02-02-2012 GOOD 
BOWLING, LDA 

PROCESSO DE 
CONTRAORDENAÇĂO 
N.º 190/CO/2011 - 
2.ª PRESTAÇĂO 
(TRANSF. 
BANCÁRIA). 

€137,00 Enviado aos 
Serviços do 
Ministério 

Público para 
execução 

ENT -
14480/2012 

2012 9970 17-04-2012 IDALINA ALVES 
CRESPO 

PROCESSO DE 
CONTRAORDENAÇĂO 
N.º 1185/2007 - 
TOTALIDADE. 

€546,80 Lapso na 
emissão. 

Pago 
através da 

guia n.º 
9974/2012 

Assim, propõe-se que seja deliberado em reunião da Câmara Municipal a anulação das guias de 

receita constantes do quadro I, cujos fundamentos ficaram supra expostos, e, ainda, a anulação das 

guias de receita indicadas no quadro II, com os fundamentos dele constantes.  

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do artigo 47.º da Norma de 

Controlo Interno, deliberou por unanimidade anular as guias de recebimento constantes dos quadros 

supra mencionados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

4.1.2. Pedido de indemnização civil apresentado por Ana Margarida Cordeiro Monis (ENT. 2009/9872) 

DLB N.º 1644/12 | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido em epígrafe, 

do qual consta a Informação Jurídica n.º 344/2012, prestada em 13.11.2012, pela Divisão Jurídica e 

Administrativa da Câmara Municipal de Leiria, que se anexa à presente ata, acompanhada do relatório 

do respetivo procedimento (ENT. 2009/9872) e da qual fazem parte integrante (ANEXO B). Esta 

informação contém a análise técnica e a proposta de indeferimento do pedido, com fundamento na 

não verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação ao Município de Leiria de 

responsabilidade civil extracontratual pela prática de factos ilícitos e culposos, conforme o disposto nos 

artigos 7.º a 10.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, e nos termos que abaixo se transcrevem: 

1. «Sempre que o Estado e as demais entidades públicas deixem de cumprir, de uma forma dolosa 

ou negligente, com as obrigações constitucionais, legais, regulamentares ou de ordem técnica que 

sobre eles impendem, no âmbito da sua atividade administrativa, constituem-se na obrigação de 
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indemnizar os lesados, nos termos do disposto no Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro, alterada pela Lei n.º 31/2008, de 17 de julho.  

2. A requerente informou que o acidente ocorreu na Rua Outeiro do Pomar, sita na freguesia de 

Marrazes. Este local encontra-se sob jurisdição do Município de Leiria, sendo a Câmara Municipal 

de Leiria o órgão competente para proceder à sua fiscalização, sinalização e conservação, 

conforme o preceituado na alínea a) do artigo 16.º, na alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 

159/99, de 14 de setembro, e na alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, alterada. 

3. Deste modo, cumpre averiguar se os factos trazidos ao presente processo são suscetíveis de fazer 

impender sobre o Município de Leiria a responsabilidade de proceder à reparação dos danos 

ocorridos no veículo com a matrícula 88-CD-77, utilizado pela requerente. 

4. Para que tal responsabilidade exista é necessário que se verifiquem de forma cumulativa os 

pressupostos da responsabilidade civil extracontratual por factos ilícitos e culposos. 

5. Integram os referidos pressupostos: 

− o facto praticado pelo titular de um órgão ou por um trabalhador da entidade pública que se 

traduza numa ação ou numa omissão; 

− a ilicitude do facto praticado decorrente da violação de princípios ou normas constitucionais, 

legais ou regulamentares, de regras de ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado ou 

prudência, ou resulte do funcionamento anormal do serviço, o qual cause a ofensa de direitos 

ou interesses legalmente protegidos (cfr. n.º 1 e 2 do artigo 9.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro, alterada); 

− a culpa, a título de dolo (culpa grave) ou negligência (culpa leve), consubstanciada na atuação 

menos diligente ou menos apta àquela que seria razoável exigir, na situação concreta, a um 

titular de órgão ou trabalhador medianamente zeloso e cumpridor. (cfr. n.º 1 do artigo 10.º 

da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada). A lei gradua a culpa de grave ou leve 

consoante a censura ou reprovação que a atuação do agente merecer, pela ligação entre o 

facto ocorrido e a vontade da sua produção, pela diligência e zelo usadas e as que estava 

obrigado a usar, pela possibilidade de ter agido de outra forma e pela intensidade do dever 

de o ter feito (cfr. n.º 2 do artigo 10.º do Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterado e n.º 1 

do artigo 493.º do Código Civil); 

− o dano, entendido como uma lesão, patrimonial ou moral, produzida ou que se poderá 

produzir na esfera jurídica de terceiro (cfr. n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro, alterada); 

−  o nexo de causalidade entre o facto ilícito e o dano, ou seja, é necessário que em termos 

abstratos o facto ilícito causador do dano seja apto a produzi-lo, e que este não tenha 

ocorrido por força de circunstâncias excecionais, anormais ou anómalas que tenham 

influenciado no caso concreto. 

6. A análise aos elementos constantes de fl. 4 do processo administrativo (p.a.) permite confirmar os 

factos alegados pela requerente relativamente aos danos provocados nos pneus e jante da viatura 
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com a matrícula 88-CD-77 provocados pelo seu embate num buraco existente no pavimento da 

Rua Outeiro do Pomar. 

7. Presumindo-se que a requerente adotou todas as medidas necessárias a evitar a ocorrência do 

acidente, nomeadamente, no que diz respeito ao cumprimento dos limites máximos de 

velocidades permitidos para o local, a existência de um buraco não sinalizado no pavimento da via 

é adequada a provocar danos nos pneus e na jante da viatura. 

8. Cumpre, agora, apurar a existência de responsabilidades – culpa – dos serviços municipais pelos 

danos invocados pela requerente. 

9. De acordo com as informações prestadas pelos serviços técnicos da Divisão de Conservação de 

Edifícios, Vias e Obras de Arte (DCEVOA), estes desconheciam a existência do obstáculo no qual a 

requente embateu com a sua viatura, no entanto, afirmam que a via pública em apreço apresenta 

alguns problemas no pavimento que obriga a intervenções frequentes, sobretudo após a queda de 

chuvas, consubstanciadas na colocação de massas a frio de modo a conferir segurança ao trânsito 

automóvel e a evitar danos. 

10.  Sendo certo que a Autarquia não dispõe dos meios técnicos e humanos que lhe permitam exercer 

uma vigilância e atuação permanentes sobre todas as vias da sua jurisdição, a ilicitude e a culpa 

daqueles serviços deverá ser aferida simultaneamente em função das obrigações legais que sobre 

eles recaem e da atuação dos respetivos serviços atentas as suas disponibilidades de intervenção, 

materiais e humanas, e o momento em que tiveram conhecimento dos factos. 

11. Ora, atentas as informações prestadas pelos serviços municipais relativamente ao 

desconhecimento do obstáculo no qual a requerente embateu com a viatura e os procedimentos 

adotados com vista a conferir segurança à via, consideramos que, face às circunstâncias e a 

padrões médios de resultado, não era razoável exigir daqueles a adoção de outras medidas 

destinadas a evitar a ocorrência de danos, inexistindo, deste modo, culpa e um funcionamento 

anormal dos serviços municipais, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 7.º da 

Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada pela Lei n.º 31/2008, de 17 de julho.  

12. A inexistência de culpa dos serviços municipais impede a verificação cumulativa dos pressupostos 

da responsabilidade e a imputação de responsabilidades ao Município de Leiria pelos danos 

ocorridos na viatura utilizada pela requerente.» 

A Câmara Municipal, depois de analisar o processo e o teor da Informação da Divisão Jurídica e 

Administrativa n.º 344/2012, deliberou por unanimidade concordar com a proposta de decisão 

apresentada naquela informação, e, com os fundamentos de facto e de direito dela constantes, 

manifestar a intenção de indeferir o pedido de indemnização civil apresentado por Ana Margarida 

Cordeiro Monis. 

Mais deliberou mandar notificar a requerente do teor da presente deliberação, nos termos e 

para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 

concedendo-lhe o prazo de 10 dias úteis para, querendo, se pronunciar por escrito quanto ao projeto 

de decisão final, informando-a do horário e do local para consulta do processo e remetendo-lhe cópia 

da presente deliberação e da informação jurídica na qual a mesma se fundamenta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  
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4.1.3. Pedido de indemnização civil apresentado por “J. Pereira & Filhos, Lda.” (ENT. 2009/24647) 

DLB N.º 1645/12 | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido em epígrafe, 

do qual consta a Informação Jurídica n.º 343/2012, prestada em 14.11.2012, pela Divisão Jurídica e 

Administrativa da Câmara Municipal de Leiria, que se anexa à presente ata, acompanhada do relatório 

do respetivo procedimento (ENT. 2009/24647) e da qual fazem parte integrante (ANEXO C). Esta 

informação contém a análise técnica e a proposta de indeferimento do pedido, com fundamento na 

não verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação ao Município de Leiria de 

responsabilidade civil extracontratual pela prática de factos ilícitos e culposos, conforme o disposto nos 

artigos 7.º a 10.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, e nos termos que abaixo se transcrevem: 

1. «Sempre que o Estado e as demais entidades públicas deixem de cumprir, de uma forma dolosa 

ou negligente, com as obrigações constitucionais, legais, regulamentares ou de ordem técnica que 

sobre eles impendem, no âmbito da sua atividade administrativa, constituem-se na obrigação de 

indemnizar os lesados, nos termos do disposto no Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro, alterada pela Lei n.º 31/2008, de 17 de julho.  

2. O Caminho Municipal que efetua a ligação entre as localidades de Mouratos (Parceiros) e a Quinta 

do Banco (Barosa) encontra-se sob a jurisdição do Município de Leiria, sendo a Câmara Municipal 

de Leiria o órgão competente para proceder à fiscalização, conservação e sinalização daquela via 

pública municipal, conforme o preceituado na alínea a) do artigo 16.º, na alínea a) do n.º 1 do 

artigo 18.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro e na alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, alterada. 

3. Deste modo, impõe-se determinar se os factos trazidos ao presente processo administrativo (p.a.) 

são suscetíveis de fazer impender sobre o Município de Leiria a responsabilidade de proceder à 

reparação dos danos que o requerente invoca no montante de montante de €2.482,42, conforme 

documento de fl. 9 dos autos. 

4. Para que tal responsabilidade exista é necessário que se verifiquem de forma cumulativa os 

pressupostos da responsabilidade civil extracontratual por factos ilícitos e culposos. 

5. Integram os referidos pressupostos: 

− o facto praticado pelo titular de um órgão ou por um trabalhador da entidade pública que se 

traduza numa ação ou numa omissão; 

− a ilicitude do facto praticado decorrente da violação de princípios ou normas constitucionais, 

legais ou regulamentares, de regras de ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado ou 

prudência, ou resulte do funcionamento anormal do serviço, o qual cause a ofensa de direitos 

ou interesses legalmente protegidos (cfr. n.º 1 e 2 do artigo 9.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro, alterada); 

− a culpa, a título de dolo (culpa grave) ou negligência (culpa leve), consubstanciada na atuação 

menos diligente ou menos apta àquela que seria razoável exigir, na situação concreta, a um 

titular de órgão ou trabalhador medianamente zeloso e cumpridor. (cfr. n.º 1 do artigo 10.º 

da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada). A lei gradua a culpa de grave ou leve 

consoante a censura ou reprovação que a atuação do agente merecer, pela ligação entre o 
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facto ocorrido e a vontade da sua produção, pela diligência e zelo usadas e as que estava 

obrigado a usar, pela possibilidade de ter agido de outra forma e pela intensidade do dever 

de o ter feito (cfr. n.º 2 do artigo 10.º do Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterado e n.º 1 

do artigo 493.º do Código Civil); 

− o dano, entendido como uma lesão, patrimonial ou moral, produzida ou que se poderá 

produzir na esfera jurídica de terceiro (cfr. n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro, alterada); 

−  o nexo de causalidade entre o facto ilícito e o dano, ou seja, é necessário que em termos 

abstratos o facto ilícito causador do dano seja apto a produzi-lo, e que este não tenha 

ocorrido por força de circunstâncias excecionais, anormais ou anómalas que tenham 

influenciado no caso concreto. 

6. Da análise dos elementos constantes do p.a. é possível concluir pela existência de danos na viatura 

com a matrícula 71-70-XR. 

7. A requerente alegou que os danos na viatura foram provocados pelo seu capotamento após ter 

embatido com a roda traseira na tampa da caixa de esgotos que se encontrava tapada por 

vegetação alta.  

8. Quando as situações suscetíveis de constituírem perigo não se encontrem devidamente 

sinalizadas ou não possam ser facilmente identificadas são adequadas a provocar danos. 

9. Sendo certo que a Autarquia não dispõe dos meios técnicos e humanos que lhe permitam exercer 

uma vigilância e atuação permanentes sobre todas as vias da sua jurisdição, a ilicitude e a culpa 

daqueles serviços deverá ser aferida simultaneamente em função das obrigações legais que sobre 

eles recaem e da atuação dos respetivos serviços, atentas as suas disponibilidades de intervenção, 

materiais e humanas, e o momento em que tiveram conhecimento dos factos.  

10. Após o acidente, os serviços municipais realizaram uma inspeção técnica ao local e constataram 

que a via pública em apreço tem uma largura de 7 metros e apresenta “…condições para um fluxo 

normal de trânsito…”, não obstante serem visíveis alguns indícios de desgaste. 

11. De acordo com as informações prestadas por aqueles serviços e tendo presente os deveres 

especiais de atenção e prudência que impendem sobre os condutores, consideramos que se 

encontravam reunidas as condições mínimas necessárias para que a circulação automóvel se 

realizasse em segurança. 

12. Acresce referir que a viatura embateu num obstáculo que se encontra na berma, a cerca de um 

metro da via pública e do asfalto.  

13. O Código da Estrada (CE) impõe aos condutores a obrigação de moderarem especialmente a sua 

velocidade atendendo às características da via e define berma como “superfície da via pública não 

especialmente destinada ao trânsito de veículos e que ladeia a faixa de rodagem”, que deverá ser 

utilizada quando o acesso aos prédios o exija, ou quando tal esteja previsto em regulamento local 

(cfr. alínea b) do artigo 1.º e n.º 1 do artigo 17.º do CE). 

14. Ora, na situação em análise, desconhecemos se, aquando do acidente, o condutor circulava a uma 

velocidade adequada às características da via, sendo certo, apenas, que utilizou a berma da via 

pública para um fim diferente do permitido nos preceitos legais anteriormente mencionados. 
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15. Face ao exposto, consideramos que não era razoável exigir dos serviços municipais a adoção de 

outras medidas destinadas a evitar a ocorrência de danos, tendo inexistido um funcionamento 

anormal dos serviços nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 7.º da Lei n.º 

67/2007, de 31 de dezembro, alterada pela Lei n.º 31/2008, de 17 de julho. 

16.  A inexistência de culpa dos serviços municipais impede a verificação cumulativa dos pressupostos 

da responsabilidade civil extracontratual e, consequentemente, a imputação de responsabilidades 

ao Município de Leiria pelos danos ocorridos na esfera jurídica da requerente.» 

A Câmara Municipal, depois de analisar o processo e o teor da Informação da Divisão Jurídica e 

Administrativa n.º 343/2012, deliberou por unanimidade concordar com a proposta de decisão 

apresentada naquela informação, e, com os fundamentos de facto e de direito dela constantes, 

manifestar a intenção de indeferir o pedido de indemnização civil apresentado por “J. Pereira & Filhos, 

Lda.”. 

Mais deliberou mandar notificar a requerente do teor da presente deliberação, nos termos e 

para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 

concedendo-lhe o prazo de 10 dias úteis para, querendo, se pronunciar por escrito quanto ao projeto 

de decisão final, informando-a do horário e do local para consulta do processo e remetendo-lhe cópia 

da presente deliberação e da informação jurídica na qual a mesma se fundamenta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

4.1.4. Pedido de indemnização civil apresentado por Carlos Manuel Rodrigues Crespo 

(ENT.2009/4703) 

DLB N.º 1646/12 | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido em epígrafe, 

do qual consta a Informação Jurídica n.º 341/2012, prestada em 12.11.2012, pela Divisão Jurídica e 

Administrativa da Câmara Municipal de Leiria, que se anexa à presente ata, acompanhada do relatório 

do respetivo procedimento (ENT. 2009/4703), e da qual fazem parte integrante (ANEXO D). Esta 

informação contém a análise técnica e a proposta de indeferimento do pedido, com fundamento na 

não verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação ao Município de Leiria de 

responsabilidade civil extracontratual pela prática de factos ilícitos e culposos, conforme o disposto nos 

artigos 7.º a 10.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, e nos termos que abaixo se transcrevem: 

1. «Sempre que o Estado e as demais entidades públicas deixem de cumprir, de uma forma dolosa 

ou negligente, com obrigações constitucionais, legais, regulamentares ou de ordem técnica que 

sobre eles impendem, no âmbito da sua atividade administrativa, constituem-se na obrigação de 

indemnizar os lesados, nos termos do disposto no Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e Demais Entidades Publicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro, alterada pela Lei n.º 31/2008, de 17 de julho. 

2. Na situação em análise cumpre averiguar se os factos trazidos ao presente processo são 

suscetíveis fazer impender sobre o Município de Leiria a responsabilidade de proceder à 

reparação dos danos que o requerente invoca. 

3. Para que tal responsabilidade exista é necessário que se verifiquem de forma cumulativa os 

pressupostos da responsabilidade civil extracontratual por factos ilícitos e culposos. 

4. Integram os referidos pressupostos: 
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−  o facto praticado pelo titular de um órgão ou por um trabalhador da entidade pública que se 

traduza numa ação ou numa omissão; 

− a ilicitude do facto praticado decorrente da violação de princípios ou normas constitucionais, 

legais ou regulamentares, de regras de ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado ou 

prudência, ou resultante do funcionamento anormal do serviço, o qual cause a ofensa de 

direitos ou interesses legalmente protegidos (cfr. n.º 1 e 2 do artigo 9.º da Lei n.º 67/2007, de 

31 de dezembro, alterada); 

− a culpa, a título de dolo (culpa grave) ou negligência (culpa leve), consubstanciada na atuação 

menos diligente ou menos apta àquela que seria razoável exigir, na situação concreta, a um 

titular de órgão ou trabalhador medianamente zeloso e cumpridor. (cfr. n.º 1 do artigo 10.º 

da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada). A lei gradua a culpa de grave ou leve 

consoante a censura ou reprovação que a atuação do agente merecer, pela ligação entre o 

facto ocorrido e a vontade da sua produção, pela diligência e zelo usadas e as que estava 

obrigado a usar, pela possibilidade de ter agido de outra forma e pela intensidade do dever 

de o ter feito (cfr. n.º 2 do artigo 10.º do Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterado e n.º 1 

do artigo 493.º do Código Civil); 

− o dano, entendido como uma lesão, patrimonial ou moral, produzida ou que se poderá 

produzir na esfera jurídica de terceiro (cfr. n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro, alterada); 

− o nexo de causalidade entre o facto e o dano, ou seja, é necessário que em termos abstratos 

o facto ilícito causador do dano seja apto a produzi-lo, e que este  não tenha ocorrido por 

força de circunstâncias excecionais, anormais ou anómalas que tenham influenciado no caso 

concreto. 

5. Da análise aos elementos constantes dos autos é possível concluir pela ocorrência de danos na 

viatura com a matrícula 15-06-VL, provocados pelo seu embate num pedaço de betão que se 

soltou da tampa da caixa de saneamento doméstico, sita junto ao n.º 93 da Rua de Leiria, 

freguesia de Monte Real, concelho de Leiria, e que o requerente suportou a reparação dos 

mesmos no montante de €492,62. 

6. Impõe-se, agora, averiguar se aqueles danos resultaram de um comportamento omissivo ilícito 

por parte do Município de Leiria no que diz respeito ao cumprimento de violação de princípios ou 

normas constitucionais, legais ou regulamentares, de regras de ordem técnica ou deveres 

objetivos de cuidado ou prudência, ou resultante do funcionamento anormal do serviço. 

7. De acordo com o disposto nas alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 13.º, na alínea b) do artigo 16.º e 

na alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º, todos da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, na alínea f) do 

n.º 2, e nas alíneas b) e d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro (alterada), 

não subsistem dúvidas de que estão legalmente cometidas atribuições ao Município de Leiria e 

competências à Câmara Municipal no âmbito da vigilância, conservação e sinalização das vias 

públicas sob jurisdição municipal.  

8. No entanto, atendendo à informação prestada pelos serviços técnicos da Divisão de Conservação 

de Edifícios, Vias e Obras de Arte (DCEVOA) da Câmara Municipal de Leiria, a via onde ocorreu o 
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acidente encontra-se sob a jurisdição da “EP – Estradas de Portugal, S.A.”, e não do Município de 

Leiria, pelo que não competia aos serviços municipais proceder à fiscalização e conservação 

daquela via.  

9. Deste modo, inexistiu um funcionamento anormal dos serviços municipais e, consequentemente, 

culpa destes e responsabilidade do Município de Leiria pelos danos ocorridos na esfera jurídica 

do requerente. 

17. A não verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual, 

nomeadamente a culpa dos serviços municipais, impede a imputação de responsabilidade ao 

Município de Leiria.» 

A Câmara Municipal, depois de analisar o processo e o teor da Informação da Divisão Jurídica e 

Administrativa n.º 341/2012, deliberou por unanimidade concordar com a proposta de decisão 

apresentada naquela informação, e, com os fundamentos de facto e de direito dela constantes, 

manifestar a intenção de indeferir o pedido de indemnização civil apresentado por Carlos Manuel 

Rodrigues Crespo. 

Mais deliberou mandar notificar o requerente do teor da presente deliberação, nos termos e 

para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 

concedendo-lhe o prazo de 10 dias úteis para, querendo, se pronunciar por escrito quanto ao projeto 

de decisão final, informando-o do horário e do local para consulta do processo e remetendo-lhe cópia 

da presente deliberação e da informação jurídica na qual a mesma se fundamenta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

4.1.5. Pedido de indemnização civil apresentado por Isaura Pereira Santos Casalinho 

DLB N.º 1647/12 | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido em epígrafe, 

do qual consta a Informação Jurídica n.º 334/2012, prestada em 07.09.2012, pela Divisão Jurídica e 

Administrativa da Câmara Municipal de Leiria, que se anexa à presente ata, acompanhada do relatório 

do respetivo procedimento (ENT. 2012/9210) e da qual fazem parte integrante (ANEXO E). Esta 

informação contém a análise técnica e a proposta de indeferimento do pedido, com fundamento na 

não verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação ao Município de Leiria de 

responsabilidade civil extracontratual pela prática de factos ilícitos e culposos, conforme o disposto nos 

artigos 7.º a 10.º da Lei n.º 67/2007, de 31de dezembro, e nos termos que abaixo se transcrevem: 

1. «Sempre que o Estado e as demais entidades públicas deixem de cumprir, de uma forma dolosa 

ou negligente, com as obrigações constitucionais, legais, regulamentares ou de ordem técnica que 

sobre eles impendem, no âmbito da sua atividade administrativa, constituem-se na obrigação de 

indemnizar os lesados, nos termos do disposto no Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro, alterada pela Lei n.º 31/2008, de 17 de julho.  

2. A requerente indicou como local do acidente o parque de estacionamento do Estádio Municipal 

de Leiria. Este local integra a jurisdição do Município de Leiria, sendo a Câmara Municipal de Leiria 

o órgão competente para proceder à sua fiscalização, conservação e sinalização, conforme o 

preceituado na alínea a) do artigo 16.º, na alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 159/99, de 14 

de setembro e na alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada. 
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3. Deste modo, impõe-se determinar se, na situação em análise, os factos trazidos ao presente 

processo administrativo (p.a.) são suscetíveis de fazer pender sobre o Município de Leiria a 

responsabilidade de proceder à reparação dos danos que a requerente invoca no montante de 

€137,00, conforme venda a dinheiro de fls. 3 e 4 do p.a.. 

4. Para que tal responsabilidade exista é necessário que se verifiquem de forma cumulativa os 

pressupostos da responsabilidade civil extracontratual por factos ilícitos e culposos. 

5. Integram os referidos pressupostos: 

− o facto praticado pelo titular de um órgão ou por um trabalhador da entidade pública que se 

traduza numa ação ou numa omissão; 

− a ilicitude do facto praticado decorrente da violação de princípios ou normas constitucionais, 

legais ou regulamentares, de regras de ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado ou 

prudência, ou resulte do funcionamento anormal do serviço, o qual cause a ofensa de direitos 

ou interesses legalmente protegidos (cfr. n.º 1 e 2 do artigo 9.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro, alterada); 

− a culpa, a título de dolo (culpa grave) ou negligência (culpa leve), consubstanciada na atuação 

menos diligente ou menos apta àquela que seria razoável exigir, na situação concreta, a um 

titular de órgão ou trabalhador medianamente zeloso e cumpridor. (cfr. n.º 1 do artigo 10.º 

da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada). A lei gradua a culpa de grave ou leve 

consoante a censura ou reprovação que a atuação do agente merecer, pela ligação entre o 

facto ocorrido e a vontade da sua produção, pela diligência e zelo usadas e as que estava 

obrigado a usar, pela possibilidade de ter agido de outra forma e pela intensidade do dever 

de o ter feito (cfr. n.º 2 do artigo 10.º do Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterado e n.º 1 

do artigo 493.º do Código Civil); 

− o dano, entendido como uma lesão, patrimonial ou moral, produzida ou que se poderá 

produzir na esfera jurídica de terceiro (cfr. n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro, alterada); 

−  o nexo de causalidade entre o facto ilícito e o dano, ou seja, é necessário que em termos 

abstratos o facto ilícito causador do dano seja apto a produzi-lo, e que este não tenha 

ocorrido por força de circunstâncias excecionais, anormais ou anómalas que tenham 

influenciado no caso concreto. 

6. A análise aos elementos constantes do processo administrativo permite concluir pela existência de 

danos no pneu e jante da viatura propriedade da requerente. 

7. Os danos resultaram do embate da viatura num buraco não sinalizado existente no pavimento do 

parque de estacionamento. 

8. Presumindo-se que a requerente adotou uma condução prudente destinada a evitar a ocorrência 

de acidentes, nomeadamente, cumprindo os limites máximos de velocidade permitidos para o 

local, o embate no buraco é adequado a causar o rebentamento do pneu e danos na jante da 

viatura. 

9.  Importa agora averiguar se o buraco no pavimento surgiu em virtude de uma atuação menos 

diligente ou menos apta àquela que seria razoável exigir dos serviços municipais. 
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10. Sendo certo que a Autarquia não dispõe dos meios técnicos e humanos que lhe permitam exercer 

uma vigilância e atuação permanentes sobre todas as vias da sua jurisdição, a ilicitude e a culpa 

daqueles serviços deverá ser aferida simultaneamente em função das obrigações legais que sobre 

eles recaem e da atuação dos respetivos serviços atentas as suas disponibilidades de intervenção, 

materiais e humanas, e o momento em que tiveram conhecimento dos factos. 

11. De acordo com as informações vertidas na etapa 06 do relatório do procedimento administrativo 

(cfr. fl. 13 dos autos), os serviços da DIMC desconheciam a existência do obstáculo no qual a 

requerente embateu com a sua viatura, e, por este facto, não lhes foi possível saber o que terá 

determinado o seu aparecimento. 

12. A requerente refere que, pouco tempo depois do acidente ter ocorrido, o buraco foi tapado, 

conforme comprovam as fotografias constantes de fl. 5 dos autos. 

13. Face ao exposto no ponto 10 e à pronta reparação do pavimento, consideramos inexistir um 

funcionamento anormal e culposo dos serviços municipais nos termos e para os efeitos do 

disposto no n.º 4 do artigo 7.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada pela Lei n.º 

31/2008, de 17 de julho.  

14. A conclusão pela inexistência de culpa dos serviços municipais pelos danos invocados impede a 

verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual e, 

consequentemente, a imputação de responsabilidade ao Município de Leiria.» 

A Câmara Municipal, depois de analisar o processo e o teor da Informação da Divisão Jurídica e 

Administrativa n.º 334/2012, deliberou por unanimidade concordar com a proposta de decisão 

apresentada naquela informação, e, com os fundamentos de facto e de direito dela constantes, 

manifestar a intenção de indeferir o pedido de indemnização civil apresentado por Isaura Pereira 

Santos Casalinho. 

Mais deliberou mandar notificar a requerente do teor da presente deliberação, nos termos e 

para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 

concedendo-lhe o prazo de 10 dias úteis para, querendo, se pronunciar por escrito quanto ao projeto 

de decisão final, informando-a do horário e do local para consulta do processo e remetendo-lhe cópia 

da presente deliberação e da informação jurídica na qual a mesma se fundamenta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

4.1.6. Pedido de indemnização civil apresentado por Paula Ivone de Jesus (ENT. 2009/24861) 

DLB N.º 1648/12 | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido em epígrafe, 

do qual consta a Informação Jurídica n.º 345/2012, prestada em 14.11.2012, pela Divisão Jurídica e 

Administrativa da Câmara Municipal de Leiria, que se anexa à presente ata, acompanhada do relatório 

do respetivo procedimento (ENT. 2009/24861) e da qual fazem parte integrante (ANEXO F). Esta 

informação contém a análise técnica e a proposta de indeferimento do pedido, com fundamento na 

não verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação ao Município de Leiria de 

responsabilidade civil extracontratual pela prática de factos ilícitos e culposos, conforme o disposto nos 

artigos 7.º a 10.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, e nos termos que abaixo se transcrevem: 

1. «Sempre que o Estado e as demais entidades públicas deixem de cumprir, de uma forma dolosa 

ou negligente, com as obrigações constitucionais, legais, regulamentares ou de ordem técnica que 
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sobre eles impendem, no âmbito da sua atividade administrativa, constituem-se na obrigação de 

indemnizar os lesados, nos termos do disposto no Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro, alterada pela Lei n.º 31/2008, de 17 de julho.  

2. Na situação em análise cumpre averiguar se os factos trazidos ao presente processo são 

suscetíveis de fazer impender sobre o Município de Leiria a responsabilidade de proceder à 

reparação dos danos que a requerente invoca.  

3. Para que tal responsabilidade exista é necessário que se verifiquem de forma cumulativa os 

pressupostos da responsabilidade civil extracontratual por factos ilícitos e culposos. 

4. Integram os referidos pressupostos: 

− o facto praticado pelo titular de um órgão ou por um trabalhador da entidade pública que se 

traduza numa ação ou numa omissão; 

− a ilicitude do facto praticado decorrente da violação de princípios ou normas constitucionais, 

legais ou regulamentares, de regras de ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado ou 

prudência, ou resulte do funcionamento anormal do serviço, o qual cause a ofensa de direitos 

ou interesses legalmente protegidos (cfr. n.º 1 e 2 do artigo 9.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro, alterada); 

− a culpa, a título de dolo (culpa grave) ou negligência (culpa leve), consubstanciada na atuação 

menos diligente ou menos apta àquela que seria razoável exigir, na situação concreta, a um 

titular de órgão ou trabalhador medianamente zeloso e cumpridor (cfr. n.º 1 do artigo 10.º da 

Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada). A lei gradua a culpa de grave ou leve 

consoante a censura ou reprovação que a atuação do agente merecer, pela ligação entre o 

facto ocorrido e a vontade da sua produção, pela diligência e zelo usadas e as que estava 

obrigado a usar, pela possibilidade de ter agido de outra forma e pela intensidade do dever 

de o ter feito (cfr. n.º 2 do artigo 10.º do Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterado e n.º 1 

do artigo 493.º do Código Civil); 

− o dano, entendido como uma lesão, patrimonial ou moral, produzida ou que se poderá 

produzir na esfera jurídica de terceiro (cfr. n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro, alterada); 

−  o nexo de causalidade entre o facto ilícito e o dano, ou seja, é necessário que em termos 

abstratos o facto ilícito causador do dano seja apto a produzi-lo, e que este não tenha 

ocorrido por força de circunstâncias excecionais, anormais ou anómalas que tenham 

influenciado no caso concreto. 

5. Os elementos constantes dos autos são insuficientes para comprovar os factos alegados pela 

requerente, nomeadamente quanto à existência de um facto ilícito e culpa dos serviços municipais 

pelos danos ocorridos na esfera jurídica da requerente.  

6. Refere o n.º 1 do artigo 88.º do Código do Procedimento administrativo (CPA) que, sem prejuízo 

do órgão competente para a instrução do pedido procurar averiguar os factos cujo conhecimento 

seja conveniente para a justa e rápida decisão do procedimento, “cabe aos interessados provar os 
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factos que tenham alegado…”, podendo juntar documentos e pareceres ou requerer diligências de 

prova úteis para o esclarecimento dos factos (cfr. n.º 2 do artigo 88.º do CPA). 

7. O órgão instrutor, dando cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 89.º e nos termos do n.º 1 

do artigo 90.º do CPA, procedeu à notificação da requerente, para que juntasse ao processo 

administrativo os documentos e esclarecimentos considerados essenciais à análise do pedido. 

Contudo, esta apesar de devidamente notificada em 07.12.2009, não deu cumprimento ao 

solicitado no ofício n.º 21277, datado de 02.12.2009. 

8. Ora, o órgão competente para a instrução do pedido não pode substituir-se à requerente na 

apresentação dos elementos instrutórios em falta com vista à apreciação, pois é sobre esta que 

impende o ónus de alegação e prova da ocorrência do facto ilícito, conforme determina o artigo 

342.º do Código Civil. 

9. Assim, atendendo à insuficiência de elementos suscetíveis de fazer impender sobre os serviços 

municipais a responsabilidade pelos danos que se produziram na esfera jurídica da requerente, 

nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 7.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro, alterada pela Lei n.º 31/2008, de 17 de julho, não se impõe, por mera lógica, a análise 

dos demais pressupostos da responsabilidade civil extracontratual quando um destes não se 

verifique.  

13. Face ao exposto, o pedido de indemnização civil apresentado por Paula Ivone de Jesus deverá ser 

indeferido com fundamento na não verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade 

civil extracontratual, nomeadamente a existência de um facto ilícito e culpa dos serviços 

municipais pelos danos ocorridos na esfera jurídica da requerente.» 

A Câmara Municipal, depois de analisar o processo e o teor da Informação da Divisão Jurídica e 

Administrativa n.º 345/2012, deliberou por unanimidade concordar com a proposta de decisão 

apresentada naquela informação, e, com os fundamentos de facto e de direito dela constantes, 

manifestar a intenção de indeferir o pedido de indemnização civil apresentado por Paula Ivone de 

Jesus. 

Mais deliberou mandar notificar a requerente do teor da presente deliberação, nos termos e 

para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 

concedendo-lhe o prazo de 10 dias úteis para, querendo, se pronunciar por escrito quanto ao projeto 

de decisão final, informando-a do horário e do local para consulta do processo e remetendo-lhe cópia 

da presente deliberação e da informação jurídica na qual a mesma se fundamenta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

4.1.7. Pedido de indemnização civil apresentado por Emídio Pedrosa Correia (ENT. 2009/23066) 

DLB N.º 1649/12 | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido em epígrafe, 

do qual consta a Informação Jurídica n.º 346/2012, prestada em 16.11.2012, pela Divisão Jurídica e 

Administrativa da Câmara Municipal de Leiria, que se anexa à presente ata, acompanhada do relatório 

do respetivo procedimento (ENT. 2009/23066), e da qual fazem parte integrante (ANEXO G). Esta 

informação contém a análise técnica e a proposta de indeferimento do pedido, com fundamento na 

não verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação ao Município de Leiria de 
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responsabilidade civil extracontratual pela prática de factos ilícitos e culposos, conforme o disposto nos 

artigos 7.º a 10.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, e nos termos que abaixo se transcrevem: 

1. «Sempre que o Estado e as demais entidades públicas deixem de cumprir, de uma forma dolosa 

ou negligente, com as obrigações constitucionais, legais, regulamentares ou de ordem técnica que 

sobre eles impendem, no âmbito da sua atividade administrativa, constituem-se na obrigação de 

indemnizar os lesados, nos termos do disposto no Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro, alterada pela Lei n.º 31/2008, de 17 de julho.  

2. De acordo com as informações prestadas pelo requerente, o acidente ocorreu na Travessa das 

Rolas, lugar de Várzeas, freguesia de Souto da Carpalhosa. Este local encontra-se sob a jurisdição 

do Município de Leiria, sendo a Câmara Municipal de Leiria o órgão competente para proceder à 

sua fiscalização, conservação e sinalização, conforme o preceituado na alínea a) do artigo 16.º, na 

alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro e na alínea f) do n.º 2 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada. 

3. No entanto, para que impenda sobre o Município de Leiria a obrigação de proceder à reparação 

dos danos ocorridos na esfera jurídica do requerente é necessário que se verifiquem de forma 

cumulativa os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual por factos ilícitos e culposos. 

4. Integram os referidos pressupostos: 

− o facto praticado pelo titular de um órgão ou por um trabalhador da entidade pública que se 

traduza numa ação ou numa omissão; 

− a ilicitude do facto praticado decorrente da violação de princípios ou normas constitucionais, 

legais ou regulamentares, de regras de ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado ou 

prudência, ou resulte do funcionamento anormal do serviço, o qual cause a ofensa de direitos 

ou interesses legalmente protegidos (cfr. n.º 1 e 2 do artigo 9.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro, alterada); 

− a culpa, a título de dolo (culpa grave) ou negligência (culpa leve), consubstanciada na atuação 

menos diligente ou menos apta àquela que seria razoável exigir, na situação concreta, a um 

titular de órgão ou trabalhador medianamente zeloso e cumpridor. (cfr. n.º 1 do artigo 10.º 

da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada). A lei gradua a culpa de grave ou leve 

consoante a censura ou reprovação que a atuação do agente merecer, pela ligação entre o 

facto ocorrido e a vontade da sua produção, pela diligência e zelo usadas e as que estava 

obrigado a usar, pela possibilidade de ter agido de outra forma e pela intensidade do dever 

de o ter feito (cfr. n.º 2 do artigo 10.º do Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterado e n.º 1 

do artigo 493.º do Código Civil); 

− o dano, entendido como uma lesão, patrimonial ou moral, produzida ou que se poderá 

produzir na esfera jurídica de terceiro (cfr. n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro, alterada); 

−  o nexo de causalidade entre o facto ilícito e o dano, ou seja, é necessário que em termos 

abstratos o facto ilícito causador do dano seja apto a produzi-lo, e que este não tenha 
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ocorrido por força de circunstâncias excecionais, anormais ou anómalas que tenham 

influenciado no caso concreto. 

5. No âmbito da análise da exposição apresentada pelo requerente e da instrução do pedido 

efetuado constatou-se que os elementos constantes dos autos eram insuficientes para comprovar 

os factos alegados, nomeadamente quanto à existência de um facto ilícito e culpa dos serviços 

municipais pelos danos ocorridos na esfera jurídica do requerente.  

6. Refere o n.º 1 do artigo 88.º do Código do Procedimento administrativo (CPA) que, sem prejuízo 

do órgão competente para a instrução do pedido procurar averiguar os factos cujo conhecimento 

seja conveniente para a justa e rápida decisão do procedimento, “cabe aos interessados provar os 

factos que tenham alegado…”, podendo juntar documentos e pareceres ou requerer diligências de 

prova úteis para o esclarecimento dos factos (cfr. n.º 2 do artigo 88.º do CPA). 

7. O órgão instrutor, dando cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 89.º e nos termos do n.º 1 

do artigo 90.º do CPA, procedeu à notificação do requerente, para que juntasse ao processo 

administrativo os documentos e esclarecimentos considerados essenciais à análise do pedido. 

Contudo, este apesar de devidamente notificado através do ofício n.º 21306, datado de 

02.12.2009, e, advertido das consequências da falta de apresentação dos elementos, não deu 

cumprimento ao solicitado. 

8. Ora, o órgão competente para a instrução do pedido não pode substituir-se ao requerente na 

apresentação dos elementos instrutórios em falta com vista à sua apreciação, pois é sobre este 

que impende o ónus de alegação e prova da ocorrência do facto ilícito, conforme determina o 

artigo 342.º do Código Civil. 

14. Face ao exposto, o pedido de indemnização civil apresentado por Emídio Pedrosa Correia deverá 

ser indeferido com fundamento na falta de verificação cumulativa dos pressupostos da 

responsabilidade civil extracontratual, nomeadamente, existência de um facto ilícito e a culpa dos 

serviços municipais pela ocorrência do acidente.» 

A Câmara Municipal, depois de analisar o processo e o teor da Informação da Divisão Jurídica e 

Administrativa n.º 346/2012, deliberou por unanimidade concordar com a proposta de decisão 

apresentada naquela informação, e, com os fundamentos de facto e de direito dela constantes, 

manifestar a intenção de indeferir o pedido de indemnização civil apresentado por Emídio Pedrosa 

Correia. 

Mais deliberou mandar notificar o requerente do teor da presente deliberação, nos termos e 

para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 

concedendo-lhe o prazo de 10 dias úteis para, querendo, se pronunciar por escrito quanto ao projeto 

de decisão final, informando-o do horário e do local para consulta do processo e remetendo-lhe cópia 

da presente deliberação e da informação jurídica na qual a mesma se fundamenta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

4.1.8. Pedido de indemnização civil apresentado por Jorge Manuel Pinto Pedrosa (ENTFE. 2012/8322) 

DLB N.º 1650/12 | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido em epígrafe, 

do qual consta a Informação Jurídica n.º 335/2012, prestada em 12.11.2012, pela Divisão Jurídica e 

Administrativa da Câmara Municipal de Leiria, que se anexa à presente ata, acompanhada do relatório 
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do respetivo procedimento (ENTFE. 2012/8322), e da qual fazem parte integrante (ANEXO H). Esta 

informação contém a análise técnica e a proposta de indeferimento do pedido, com fundamento na 

não verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação ao Município de Leiria de 

responsabilidade civil extracontratual pela prática de factos ilícitos e culposos, conforme o disposto nos 

artigos 7.º a 10.º da Lei n.º 67/2007, de 31de dezembro, e nos termos que abaixo se transcrevem: 

1. «Sempre que o Estado e as demais entidades públicas deixem de cumprir, de uma forma dolosa 

ou negligente, com obrigações constitucionais, legais, regulamentares ou de ordem técnica que 

sobre eles impendem, no âmbito da sua atividade administrativa, constituem-se na obrigação de 

indemnizar os lesados, nos termos do disposto no Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e Demais Entidades Publicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro, alterada pela Lei n.º 31/2008, de 17 de julho. 

2. Na situação em análise cumpre averiguar se os factos trazidos ao presente processo são 

suscetíveis fazer pender sobre o Município de Leiria a responsabilidade de proceder à reparação 

dos danos que o requerente invoca. 

3. Para que tal responsabilidade exista é necessário que se verifiquem de uma forma cumulativa os 

pressupostos da responsabilidade civil extracontratual por factos ilícitos e culposos. 

4. Integram os referidos pressupostos: 

−  o facto praticado pelo titular de um órgão ou por um trabalhador da entidade pública que se 

traduza numa ação ou numa omissão; 

− a ilicitude do facto praticado decorrente da violação de princípios ou normas constitucionais, 

legais ou regulamentares, de regras de ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado ou 

prudência, ou resultante do funcionamento anormal do serviço, o qual cause a ofensa de 

direitos ou interesses legalmente protegidos (cfr. n.º 1 e 2 do artigo 9.º da Lei n.º 67/2007, de 

31 de dezembro, alterada); 

− a culpa, a título de dolo (culpa grave) ou negligência (culpa leve), consubstanciada na atuação 

menos diligente ou menos apta àquela que seria razoável exigir, na situação concreta, a um 

titular de órgão ou trabalhador medianamente zeloso e cumpridor. (cfr. n.º 1 do artigo 10.º 

da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada). A lei gradua a culpa de grave ou leve 

consoante a censura ou reprovação que a atuação do agente merecer, pela ligação entre o 

facto ocorrido e a vontade da sua produção, pela diligência e zelo usadas e as que estava 

obrigado a usar, pela possibilidade de ter agido de outra forma e pela intensidade do dever 

de o ter feito (cfr. n.º 2 do artigo 10.º do Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterado e n.º 1 

do artigo 493.º do Código Civil); 

− o dano, entendido como uma lesão, patrimonial ou moral, produzida ou que se poderá 

produzir na esfera jurídica de terceiro (cfr. n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro, alterada); 

− o nexo de causalidade entre o facto e o dano, ou seja, é necessário que em termos abstratos 

o facto ilícito causador do dano seja apto a produzi-lo, e que este  não tenha ocorrido por 

força de circunstâncias excecionais, anormais ou anómalas que tenham influenciado no caso 

concreto. 
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5. Os elementos constantes dos autos permitem concluir que os factos alegados pelo requerente e 

os documentos constantes de folhas 12 e 13 do processo administrativo (p.a.) são suscetíveis de 

comprovar a existência de um dano na esfera jurídica daquele, provocados pela colisão com um 

animal que deambulava na Estrada Nacional n.º 242, no sentido Leiria – Marinha Grande. 

6. Impõe-se, agora, averiguar se aqueles danos resultaram de um comportamento omissivo ilícito 

por parte do Município de Leiria, no que diz respeito ao cumprimento de violação de princípios 

ou normas constitucionais, legais ou regulamentares, de regras de ordem técnica ou deveres 

objetivos de cuidado ou prudência, ou resultante do funcionamento anormal do serviço. 

7. De acordo com o disposto nas alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 13.º, na alínea b) do artigo 16.º e 

na alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º, todos da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, na alínea f) do 

n.º 2, e nas alíneas b) e d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro (alterada), 

não subsistem dúvidas de que estão legalmente cometidas atribuições ao Município de Leiria e 

competências à Câmara Municipal no âmbito da vigilância, conservação e sinalização das vias 

públicas sob jurisdição municipal.  

8. No entanto, atendendo à informação prestada pelos serviços técnicos da Divisão de Manutenção 

e Conservação da Câmara Municipal de Leiria, a via onde ocorreu o acidente encontra-se sob a 

jurisdição da “EP – Estradas de Portugal, S.A.”, e não sob a jurisdição do Município de Leiria, pelo 

que não competia aos serviços municipais proceder à fiscalização e conservação daquela via.  

9. Deste modo inexistiu um funcionamento anormal dos serviços municipais e, consequentemente, 

culpa dos serviços e a responsabilidade do Município de Leiria pelos danos ocorridos na esfera 

jurídica do requerente. 

9. A não verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual, 

nomeadamente a culpa dos serviços municipais, impede a imputação de responsabilidade ao 

Município de Leiria.» 

A Câmara Municipal, depois de analisar o processo e o teor da Informação da Divisão Jurídica e 

Administrativa n.º 335/2012, deliberou por unanimidade concordar com a proposta de decisão 

apresentada naquela informação, e, com os fundamentos de facto e de direito dela constantes, 

manifestar a intenção de indeferir o pedido de indemnização civil apresentado por Jorge Manuel Pinto 

Pedrosa. 

Mais deliberou mandar notificar o requerente do teor da presente deliberação, nos termos e 

para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 

concedendo-lhe o prazo de 10 dias úteis para, querendo, se pronunciar por escrito quanto ao projeto 

de decisão final, informando-o do horário e do local para consulta do processo e remetendo-lhe cópia 

da presente deliberação e da informação jurídica na qual a mesma se fundamenta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

4.1.9. Pedido de indemnização civil apresentado por Elsa Maria dos Santos Lourenço. (ENT. 

2008/23440) 

DLB N.º 1651/12 | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido em epígrafe, 

do qual consta a Informação Jurídica n.º 336/2012, prestada em 08.11.2012, pela Divisão Jurídica e 

Administrativa da Câmara Municipal de Leiria, que se anexa à presente ata, acompanhada do relatório 
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do respetivo procedimento (ENT. 2008/23440) e da qual fazem parte integrante (ANEXO I). Esta 

informação contém a análise técnica e a proposta de indeferimento do pedido, com fundamento na 

não verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação ao Município de Leiria de 

responsabilidade civil extracontratual pela prática de factos ilícitos e culposos, conforme o disposto nos 

artigos 7.º a 10.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, e nos termos que abaixo se transcrevem: 

1. «Sempre que o Estado e as demais entidades públicas deixem de cumprir, de uma forma dolosa 

ou negligente, com as obrigações constitucionais, legais, regulamentares ou de ordem técnica que 

sobre eles impendem, no âmbito da sua atividade administrativa, constituem-se na obrigação de 

indemnizar os lesados, nos termos do disposto no Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro, alterada pela Lei n.º 31/2008, de 17 de julho.  

2. A requerente informou que o obstáculo no qual embateu com a sua viatura encontrava-se no 

passeio da Rua de Santo Amaro, lugar de Loureira, freguesia de Santa Catarina da Serra. O local do 

acidente integra o domínio público do Município de Leiria, sendo a Câmara Municipal de Leiria o 

órgão competente para proceder à sua fiscalização, conservação e sinalização, conforme o 

preceituado na alínea a) do artigo 16.º, na alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 159/99, de 14 

de setembro e na alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada. 

3. Deste modo impõe-se determinar se, na situação em análise, os factos trazidos ao presente 

processo administrativo (p.a.) são suscetíveis de fazer pender sobre o Município de Leiria a 

responsabilidade de proceder à reparação dos danos que a requerente invoca no montante 

mínimo de €2.362,26 e máximo de €2.450,76 conforme documentos de fls. 6 e 7 do processo 

administrativo (p.a.). 

4. Para que tal responsabilidade exista é necessário que se verifiquem de forma cumulativa os 

pressupostos da responsabilidade civil extracontratual por factos ilícitos e culposos. 

5. Integram os referidos pressupostos: 

− o facto praticado pelo titular de um órgão ou por um trabalhador da entidade pública que se 

traduza numa ação ou numa omissão; 

− a ilicitude do facto praticado decorrente da violação de princípios ou normas constitucionais, 

legais ou regulamentares, de regras de ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado ou 

prudência, ou resulte do funcionamento anormal do serviço, o qual cause a ofensa de direitos 

ou interesses legalmente protegidos (cfr. n.º 1 e 2 do artigo 9.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro, alterada); 

− a culpa, a título de dolo (culpa grave) ou negligência (culpa leve), consubstanciada na atuação 

menos diligente ou menos apta àquela que seria razoável exigir, na situação concreta, a um 

titular de órgão ou trabalhador medianamente zeloso e cumpridor. (cfr. n.º 1 do artigo 10.º 

da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada). A lei gradua a culpa de grave ou leve 

consoante a censura ou reprovação que a atuação do agente merecer, pela ligação entre o 

facto ocorrido e a vontade da sua produção, pela diligência e zelo usadas e as que estava 

obrigado a usar, pela possibilidade de ter agido de outra forma e pela intensidade do dever 
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de o ter feito (cfr. n.º 2 do artigo 10.º do Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterado e n.º 1 

do artigo 493.º do Código Civil); 

− o dano, entendido como uma lesão, patrimonial ou moral, produzida ou que se poderá 

produzir na esfera jurídica de terceiro (cfr. n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro, alterada); 

−  o nexo de causalidade entre o facto ilícito e o dano, ou seja, é necessário que em termos 

abstratos o facto ilícito causador do dano seja apto a produzi-lo, e que este não tenha 

ocorrido por força de circunstâncias excecionais, anormais ou anómalas que tenham 

influenciado no caso concreto. 

6. A análise aos elementos constantes do processo administrativo permite concluir pela existência de 

danos no veículo com a matrícula 34-58-VH (cfr. fls. 3 a 5 do p.a.) provocados pelo seu embate 

num pilar metálico colocado no passeio da Rua de Santo Amaro, sendo esta causa adequada a 

produzir os danos invocados.  

7. De acordo com as informações prestadas pelos serviços municipais nos relatórios de 

procedimento constantes de fls. 9 e 10 e 12 e 14 do p.a., o pilar metálico foi colocado no passeio 

da rua por um munícipe sem que a Câmara Municipal de Leiria tenha autorizado tal ato. 

8. Perante o conhecimento da existência daquele obstáculo, os serviços municipais notificaram o 

infrator para proceder à sua remoção do passeio da Rua de Santo Amaro. 

9. Contudo, por se encontrar no passeio - superfície da via pública, sobrelevada em relação a esta, 

especialmente destinada ao trânsito de peões e que ladeia a faixa de rodagem (cfr. alínea n) do n.º 

1 do Código da Estrada) - o pilar metálico não constituía um perigo para os veículos que 

circulassem naquela via pública dentro da respetiva faixa de rodagem. 

10. Resulta do exposto, bem como dos esclarecimentos prestados pela requerente que o embate no 

pilar metálico ocorreu em virtude da condutora ter saído da sua faixa de rodagem e transposto o 

passeio no intuito de se desviar de um camião que circulava em sentido contrário. 

11. Assim, não obstante os deveres de fiscalização, sinalização e conservação que pendem sobre a 

Câmara Municipal de Leiria, consideramos inexistir um facto ilícito praticado por ação ou omissão 

pelos serviços municipais decorrente da violação de regras de ordem técnica ou deveres objetivos 

de cuidado ou prudência, porquanto, na situação em apreço não era razoavelmente exigível 

àqueles a adoção de outras medidas destinadas a garantir a segurança e comodidade do trânsito 

automóvel na Rua de Santo Amaro. 

12. A conclusão pela inexistência de um facto ilícito e de culpa dos serviços municipais pelos danos 

invocados impede a verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil 

extracontratual e, consequentemente, a imputação de responsabilidade ao Município de Leiria.» 

A Câmara Municipal, depois de analisar o processo e o teor da Informação da Divisão Jurídica e 

Administrativa n.º 336/2012, deliberou por unanimidade concordar com a proposta de decisão 

apresentada naquela informação, e, com os fundamentos de facto e de direito dela constantes, 

manifestar a intenção de indeferir o pedido de indemnização civil apresentado por Elsa Maria dos 

Santos Lourenço. 
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Mais deliberou mandar notificar a requerente do teor da presente deliberação, nos termos e 

para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 

concedendo-lhe o prazo de 10 dias úteis para, querendo, se pronunciar por escrito quanto ao projeto 

de decisão final, informando-a do horário e do local para consulta do processo e remetendo-lhe cópia 

da presente deliberação e da informação jurídica na qual a mesma se fundamenta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

4.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Financeira 

4.2.1. Pagamentos 

DLB N.º 1652/12 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa à presente ata e 

que dela faz parte integrante (ANEXO J). 

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal e pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, no período de 28 

de novembro a 11 de dezembro de 2012, correspondente às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs 

831 a 833, 835 a 866, 868 a 893, 895 a 897, às Ordens de Pagamento de Faturas n.ºs 6227, 6393, 6446, 

6592, 6629, 6893, 6894, 6902, 6916, 6926, 6928 a 6940, 6942 a 6951, 6953 a 6960, 6962 a 6970, 6973, 

6974, 6977 a 6982, 6985, 6986, 6988, 6989, 6994 a 7001, 7003, 7004, 7011, 7014, 7015, 7018 a 7021, 

7025, 7026, 7034, 7037, 7041, 7045, 7046, 7049 a 7051, 7053, 7060, 7080, 7091, 7096, 7100, 7113, 

7114, 7130, 7131, 7138, 7139, 7147, 7149, 7150, 7168, 7170, 7172, 7173, 7175, 7179, 7189, 7192, 

7194, 7226, 7228, no valor total de €985.828,47  

 

4.2.2. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 1653/12 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 11 de dezembro de 2012, 

apresentando um Total de Disponibilidades de €5.300.787,36, sendo de Operações Orçamentais 

€4.204.356,58 e de Operações de Tesouraria €1.096.430,78, apenso à presente ata e que dela faz parte 

integrante (ANEXO L). 

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

 

4.2.3. Zona Industrial da Cova das Faias. Apuramento de dívida à Freguesia de Marrazes em 30 de 

novembro de 2012 

DLB N.º 1654/12 | Retirado.  

 

4.2.4. XIX Modificação ao Orçamento e às Opções do Plano. Ratificação 

DLB N.º 1655/12 | Presente a XIX Modificação ao Orçamento e às Opções do Plano para o presente ano 

de 2012 que se consubstancia na 18.ª Alteração ao Orçamento da Despesa, 13.ª Alteração ao Plano de 

Atividades e na 13.ª Alteração ao Plano de Investimento de acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 do 

POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por maioria, com os votos contra 

dos Senhores Vereadores José Benzinho, Neusa Magalhães, Carlos Vitorino, Gastão Neves e Blandina 

Oliveira, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 13 de dezembro, que 
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autoriza a XVIII alteração ao Orçamento da Despesa com inscrições/reforços e diminuições/anulações 

no montante de €810.000,00 cada, e a XIX Modificação ao Plano com inscrições/reforços no montante 

de €10.00,00 e diminuições/anulações no montante de €710.000,00, de acordo com a alínea d) do n.º 2 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro.  

 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

Os Senhores Vereadores Neusa Magalhães, Carlos Vitorino e Gastão Neves apresentaram 

uma justificação de voto cujo teor se transcreve: 

«DECLARAÇÃO DE VOTO 

Tratando-se o Orçamento e as Grandes Opções do Plano documentos orientadores e estratégicos para 

a atividade do Município, entendem os Vereadores eleitos pelo PSD que as alterações vêm agravar e 

distorcer ainda mais os documentos orçamentais, nomeadamente ao nível da despesa mantendo, 

assim, todas as gorduras anteriormente identificadas, pelo apresentam a presente declaração de voto 

contra, designadamente, para os efeitos do n.º 2 do Art.º 28.ºdo CPA. 

Leiria, 18 de dezembro de 2012 

Os Vereadores 

Neusa Magalhães 

Carlos Vitorino 

Gastão Neves» 

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira apresentou uma justificação de voto, cujo teor se 

transcreve: 

«DECLARAÇÃO DE VOTO 

(ponto 4.2.4 da OT da reunião de 18.12.2012 da Câmara Municipal de Leiria) 

Na proposta apresentada no mencionado ponto da Ordem de Trabalhos, propõe-se que este 

Executivo Municipal, no ponto 4.2.4, XIX Modificação ao Orçamento e às Opções do Plano, delibere 

ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 13 de dezembro. 

Tratando-se o Orçamento e as Grandes Opções do Plano de um documento de natureza 

estratégica alterações persistentes desvirtuam o que foi inicialmente aprovado.  

Face ao exposto, voto contra no ponto 4.2.4 e apresento a presente declaração de voto, 

designadamente, para os efeitos do n.º 2 do Art.º 28.ºdo CPA. 

Leiria, 18 de dezembro de 2012 

A Vereadora 

 (Blandina Oliveira) 

 

4.3. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão de Património e Aprovisionamento 

4.3.1. Emissão de parecer prévio vinculativo nos termos do artigo 26.º da Lei n.º 64 – B/2011, de 30 

de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2012 – LOE 2012) 

DLB N.º 1656/12 | Presente proposta da Divisão de Aprovisionamento e Património com o seguinte 

conteúdo: 

Considerando: 

i. O artigo 26.º da Lei n.º 64 – B/2011, de 30 de dezembro, que no âmbito dos contratos de 

aquisição de serviços refere a necessidade de parecer prévio vinculativo do órgão executivo; 
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ii. As respostas da DGAL – Direcção Geral das Autarquias Locais e da ANMP – Associação Nacional 

de Municípios de Portugueses às FAQ’s (Frequently Asked Questions) respeitantes à execução da 

LOE para o ano de 2011, que iam no sentido de confirmar a necessidade da emissão desse 

parecer prévio vinculativo, no que se refere à generalidade dos contratos de aquisição de 

serviços; 

iii. Que a adoção desta doutrina não é legalmente obrigatória, nem a mesma é isenta de dúvidas de 

natureza técnico-jurídica; 

iv. Que é, no entanto, mais seguro, juridicamente, manter a doutrina emanada da DGAL e da 

ANMP, nomeadamente, para quem toma decisões no âmbito dos procedimentos concursais. 

Assim, propõe-se, por uma questão de cautela e segurança jurídica: 

i. Que a Câmara Municipal, enquanto órgão competente, proceda à emissão do parecer prévio 

referente aos processos de aquisição de serviços abaixo mencionados, com vista à posterior 

contratação; 

ii. Face à análise das propostas em curso na Divisão de Aprovisionamento e Património, cumprem 

os requisitos previstos nas alíneas a), b) e c) do n.º 5 do artigo 26.º da Lei n.º 64 – B/2011, de 30 

de dezembro, aplicável por força do n.º 8 do mesmo artigo, as seguintes aquisições de serviços: 

Processo Objeto da Prestação de 
Serviços 

Valor 
Estimado 
(*) 

Redução 
Previsível (**) 

Observações 

INT 
2012/11247 

Manutenção e assistência 
técnica dos alarmes da 
Biblioteca Municipal Afonso 
Lopes Vieira 

1.091,46 € (1) a)  

INT 
2012/11128 

Contratação dos serviços de 
manutenção corrente dos 
relvados desportivos do 
Estádio Municipal de Leiria e 
da Bidoeira 

39.000,00 € (5) a) 

INT 
2012/11172 

Fotografia, catálogo, 
desmontagem, embalagem, 
com seguro de 
responsabilidade civil laboral, 
dos 2 lustros do Salão Nobre 

5.394,00 € (5) a) 

INT. 
2012/11294 

Serviços de manutenção e 
reparação de pneus para o 
ano 2013 

2.000,00 € (4) a) 

Notas: 
(*) Acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 
(**) Redução remuneratória, nos contratos de aquisição de serviços, nos termos do artigo 26.º da Lei 
n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro (LOE 2012): 
(1 ) Valor não sujeito a redução, nos termos do artigo 19.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, 
alterada; 
(2) Redução de 10%; 
(3) Redução de 3,5% sobre o valor de €2.000,00, acrescido de 16% sobre o valor da remuneração 
total que exceda os €2.000,00; 
(4) Redução de 3,5%; 
(5) Não aplicável, porquanto não estamos perante a celebração de contrato com idêntico objeto 
e/ou contraparte de contrato vigente em 2011. 
Observações: 
a) Encontram-se reunidos os requisitos do n.º 5, do artigo 26.º da LOE, aplicável por força do n.º 8 do 
mesmo normativo, porquanto:  

i) – trata-se da execução de trabalho não subordinado, para o qual se revela inconveniente o 
recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de emprego público; está observado o regime 
legal da aquisição de serviços; o(a) adjudicatário(a) deverá comprovar a regularização da sua 
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situação fiscal e tributária; verifica-se a inexistência de pessoal em situação de mobilidade 
especial apto para o desempenho das funções subjacentes à contratação em causa; 
ii) – confirma-se a emissão de cabimento; 
iii) – verifica-se o cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 26.º da LOE 2012. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, e concordando com o teor da informação 

prestada pela Divisão de Aprovisionamento e Património, deliberou por maioria, com os votos contra 

dos Senhores Vereadores José Benzinho, Neusa Magalhães, Carlos Vitorino, Gastão Neves e Blandina 

Oliveira, emitir parecer prévio vinculativo referente aos processos enunciados, nos termos do artigo 

26.º da Lei n.º 64 – B/2011, de 30 de dezembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira apresentou uma justificação de voto, cujo teor se 

transcreve: 

«DECLARAÇÃO DE VOTO 

(ponto 4.3.1 da OT da reunião de 18.12.2012 da Câmara Municipal de Leiria) 

Na proposta apresentada no mencionado ponto da Ordem de Trabalhos, propõe-se que este 

Executivo Municipal, no ponto 4.3.1, aprove a emissão de parecer prévio vinculativo referente aos 

processos aí enunciados, nos termos do artigo 26.º da Lei n.º 64 - B/2011, de 30 de dezembro. 

Relativamente aos contratos de aquisição de serviços dispõe o artigo 26º da Lei n.º 64 - B/2011, 

de 30 de dezembro, que carece de parecer prévio vinculativo a celebração ou a renovação de contratos 

de aquisição de serviços. Dispõe ainda o nº 8  do referido preceito que nas autarquias locais, o parecer 

previsto no n.º 4 é da competência do órgão executivo e depende da verificação dos requisitos previstos 

nas alíneas a) e c) do n.º 5, bem como da alínea b) do mesmo número com as devidas adaptações, 

sendo os seus termos e tramitação regulados pela portaria referida no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto -Lei 

n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril. 

De acordo com o disposto na Portaria nº 4-A/2011 de 3 de janeiro, nomeadamente no nº 1 do 

artigo 3º, o parecer prévio vinculativo deverá ser pedido antes da decisão de contratar e de acordo com 

o nº2 do mesmo artigo instruído com vários elementos. 

Assim, pelo exposto entendo que sempre que estejamos face a uma renovação ou celebração 

de um contrato de aquisição de serviços, antes da decisão de contratar, o dirigente máximo do órgão ou 

serviço que necessita proceder à celebração ou renovação dos mesmos contratos, tem que solicitar ao 

órgão executivo o parecer prévio vinculativo, que deverá estar instruído de acordo com o disposto no 

nº2 do artigo 3º da Portaria 4-A/2011.  

Por outro lado, o DL n.º 32/2012 de 13 de fevereiro estabelece as disposições necessárias à 

execução do Orçamento do Estado para 2012, aprovado pela Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro. 

Todavia, a deliberação apresentada para aprovação não faz qualquer referência em como está a cumprir 

com o disposto no Decreto-Lei da execução orçamental. 

Adicionalmente, e de acordo com o disposto no artigo 5º da Lei 8/2012 de 21 de fevereiro não 

foi apresentada informação sobre os fundos disponíveis. 

Pelos motivos referidos, voto contra no ponto 4.3.1 e apresento a presente declaração de voto, 

designadamente, para os efeitos do n.º 2 do Art.º 28.ºdo CPA. 

Leiria, 18 de dezembro de 2012 

A Vereadora 
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 (Blandina Oliveira)» 

Os Senhores Vereadores Neusa Magalhães, Carlos Vitorino e Gastão Neves apresentaram 

uma justificação de voto cujo teor se transcreve: 

«DECLARAÇAO DE VOTO 

Na proposta apresentada no mencionado ponto da Ordem de Trabalhos, propõe-se que este 

Executivo Municipal aprove a emissão do parecer prévio vinculativo para a adjudicação definitiva. 

Considerando que a justificação apresentada não se encontra devidamente fundamentada, os 

Vereadores eleitos pelo PSD votam contra por possível viabilização da aquisição de bens e serviços com 

os quais não concordam, o que no âmbito do processo de apreciação da proposta de orçamento para 

2011 considerámos pouco justificadas o que se traduziu na sua não aprovação, apresentando a 

presente declaração de voto, designadamente, para os efeitos do n.º 2 do artigo 28.º do Código do 

Procedimento Administrativo. 

Câmara Municipal de Leiria, 18 de dezembro 

Neusa Magalhães 

Carlos Vitorino 

Gastão Neves» 

 

4.3.2. Retificação das deliberações n.º 1483/12, 1484/2012, 1485/12, 1486/12, 1487/12, 1488/12 e 

1489/12. Regularização do Registo Predial dos Edifícios Escolares encerrados sito em Codiceira, 

Alcogulhe, Lameiro, Alqueidão, Crasto, Barreiro, Barracão e Feijão 

DLB N.º 1657/12 | Presente a proposta da Divisão de Aprovisionamento e Património com o seguinte 

conteúdo: 

Considerando que após a aprovação da deliberação supra mencionada e à realização da 

respetiva escritura de justificação, constatou-se que não foi devidamente justificado o modo de 

aquisição dos imóveis.  

Assim, onde se lê: 

− “De acordo com o artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, o património e 

equipamentos afetos aos estabelecimentos do 1.º ciclo do ensino básico foram transferidos 

para os Municípios respetivos;  

− Apesar disso, não estando estes edifícios registados em nome do Estado Português, não se 

poderá recorrer àquele diploma legal para proceder ao registo predial a favor dos Municípios;”  

Deverá ler-se:  

− “Os prédios vieram à posse do Município em mil novecentos e oitenta e quatro, por força dos 

artigos 13.º e 8.º alínea e) 2) do Decreto-Lei n.º 77/84, de 8 de março, que os transferiu para o 

Município, não tendo, contudo, sido encontrados os protocolos necessários para o efeito, 

conforme indicado no artigo 13.º do referido diploma; 

− No entanto, nos termos do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, o 

património afeto aos estabelecimentos do primeiro ciclo do ensino básico foi transferido para 

os Municípios sem necessidade de mais formalidades,  
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− Apesar disso, não estando estes edifícios registados em nome do Estado Português, não foi 

possível recorrer àquele diploma legal para proceder ao registo predial a favor do Município;”  

Neste sentido, propõe-se a retificação das deliberações mencionadas em epígrafe, nos termos 

do artigo 148.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), com vista à realização de uma única 

escritura de correção às escrituras de justificação relativas a diversos edifícios escolares encerrados, a 

saber: Codiceira, Alcogulhe, Lameiro, Barracão, Crasto, Feijão e Barreiro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e concordando com o teor da informação 

prestada pela Divisão de Aprovisionamento e Património, deliberou por unanimidade retificar as 

deliberações n.º 1483/12, 1484/2012, 1485/12, 1486/12, 1487/12, 1488/12 e 1489/12, nos termos do 

artigo 148.º do CPA. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.3.3. Cedência de bandeira ao Rotary Club 

DLB N.º 1658/12 | Presente o pedido do Rotary Club de Leiria (ENTFE 10035/2012), referente à oferta 

de uma bandeira do Município de Leiria, para colocar na sede da entidade.  

A Câmara Municipal depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto da alínea b) do n.º 4 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, deliberou por unanimidade oferecer uma bandeira 

estampada pequena do Município, no valor de €29,913, ao Rotary Club de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
PONTO CINCO 
GABINETE DE APOIO À SENHORA VEREADORA LURDES MACHADO 

 

5.1. Lanche de Solidariedade 2012 

DLB N.º 1659/12 | Considerando o interesse manifestado por diversas empresas no sentido de se 

associarem ao Lanche de Solidariedade que ocorreu no dia 9 de dezembro de 2012, nas instalações dos 

Bombeiros Municipais de Leiria, através de vários apoios; 

Considerando os contributos disponibilizados por cada empresa, propõe-se que se proceda ao 

agradecimento formal a cada uma delas, dado o manifesto interesse e empenho demonstrado para 

com o evento em causa, fazendo deste, um momento de solidariedade para com os mais 

desfavorecidos; 

Considerando as circunstâncias excecionais e urgentes que a situação em apreço reclama, o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal proferiu despachos, datados de 6 de dezembro, a autorizar a 

participação das empresas, nos moldes infra: 

Empresa Bens doados 

Quinta dos Castanheiros, Lda. 
Estrada Nacional, n.º 1, 129 – Boavista 
2420-414 LEIRIA 
Contribuinte: 506568202 

 
1 leitão, no valor de €102,52 

Moldes – O Preto, Lda. 
Zona Industrial dos Pousos, Lote 4 
2410-495 POUSOS 
Contribuinte: 504930737 

 
170 brinquedos, no valor de €950,00 
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Modelo Continente Hipermercados 
Alto Vieiro 
2400-822 LEIRIA 
Contribuinte: 502011475 

Lula congelada – 20 Kg 
Ameijoa Vietnamita – 20 Kg 
Croquetes – 19 unidades 
Pão de Leite – 200 unidades 
Queijo fatiado - 2 Kg 
Pasteis de bacalhau – 20 unidades 
Empadas – 19 unidades 
Água 33 cl CNT/Pack 6* - 30 packs 
No valor total de € 200,00 

Sierra Portugal, SA, Centro Comercial LeiriaShopping 
Torre Ocidente, Rua Galileu, 2-3º Pisos 
1500-392 LISBOA 
Contribuinte: 502142324 

€ 200,00: 
- 300 salgadinhos (croquetes, rissóis e pastéis de 
bacalhau) ao restaurante “Manjar dos Sabores” no 
valor total de €180,00 conforme venda a dinheiro n.º 
681210 de 08/12/2012; 
- 250 pratos descartáveis ao Modelo Continente 
Hipermercados, S.A. no valor total de €17,45 conforme 
fatura/recibo n.º FT AAE131/001304, 
Restou o valor de € 2,55. 

Termoformagem -Transf. de Plásticos, Lda 
Rua da Sardosa, N.º 6, Gândara dos Olivais 
2415-360 LEIRIA 
Contribuinte: 501 262 733 

Prato raso verde – 700 unidades 
Tijela Safira branca – 600 unidades 
Taça ouro transparente – 400 unidades 
Garfo – 750 unidades 
Faca – 500 unidades 
Colher de sopa – 600 unidades 
Colher de sobremesa 125 – 500 unidades 
Copo de café branco – 600 unidades 
Prato bolo branco – 500 unidades 
Valor total: € 168,80 

Americana, Auto-Serviço 
Rua Imaculada Conceição, 129, Telheiro, Barreira 
2411-901 LEIRIA 
Contribuinte: 509 959 008 

Manga Plástica 0,60x200 VERMELHO – 11 MTS 
Toalha Papel Bobine 1,20x1,50 – 1015 MTS 
Valor total: € 27,12 

Sumol + Compal Marcas SA 
Estrada da Portela N.º 9, Portela de Carnaxide 
2790-124 CARNAXIDE 
Contribuinte: 505042037 
 

Sumol ana – 20 TAB 
Sumol manga – 10 TAB 
Sumol lar – 20 TAB 
Antártica Guaraná – 20 TAB 
Compal CLS – 10 TAB 
Bongo laranja – 3 TAB 
B! Caramelo – 4 TAB 
Bongo laranja – 4 TAB 
Valor total: € 277,93 

Lusiaves, Industria e Comércio Agro-Alimentar, SA 
Zona Industrial Cova das Faias, LT 4, Marrazes 
2415-314 LEIRIA 
Nº Contribuinte: 501667490 

Frangos – 15 Kg 
 
Valor total: € 32,18 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 68.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, deliberou por 

unanimidade ratificar os despachos do Senhor Presidente da Câmara Municipal, datados de 6 de 

dezembro, autorizando a participação das empresas nos moldes referidos na tabela supra, e agradecer 

formalmente a cada uma das Empresas acima mencionadas o interesse e empenho demonstrado para 

com o evento em causa, fazendo deste, um momento de solidariedade para com os mais 

desfavorecidos. 

Mais deliberou autorizar a emissão dos documentos comprovativos do montante dos 

donativos recebidos dos mecenas acima identificados, nos termos previstos no artigo 66.º do Estatuto 

dos Benefícios Fiscais, por reconhecer que os mesmos foram concedidos sem qualquer contrapartida 

que configurasse obrigações de carácter pecuniário ou comercial e que serviram o interesse público 

municipal.  
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2. Lanche de Solidariedade 2012. Agradecimento a Entidades 

DLB N.º 1660/12 | No dia 9 de dezembro de 2012 pelas 17h00, teve lugar nas instalações dos 

Bombeiros Municipais de Leiria, o Lanche de Solidariedade, que reuniu cerca de 500 pessoas, 

promovido pela Câmara Municipal de Leiria/Bombeiros Municipais de Leiria, em articulação direta com 

as seguintes Entidades: 

i. Associação de Solidariedade Académico de Leiria 

ii. Acilis 

iii. Assistência Social Adventista 

iv. Banco Alimentar Contra a Fome 

v. Cáritas Diocesana de Leiria 

vi. Colina do Castelo 

vii. Cruz Vermelha Portuguesa 

viii. Lions Clube de Leiria 

ix. Regimento de Artilharia 4 de Leiria 

x. Rotary Clube de Leiria 

xi. Sempreaudaz 

Contou-se ainda com a colaboração das seguintes Juntas de Freguesia: 

i. Amor 

ii. Boa Vista 

iii. Monte Redondo 

iv. Pousos 

v. Santa Eufémia 

O Lanche de Solidariedade destinou-se a famílias e pessoas carenciadas do concelho de Leiria, 

que neste dia tiveram uma refeição condigna oferecida por estas entidades, com o objetivo de evocar o 

espírito natalício entre os Leirienses que lutam com dificuldades, que o advento da crise económica 

acentuou nos últimos tempos. 

Foi também um lanche que proporcionou o convívio entre todos e por algumas horas levou os 

mais solitários a usufruírem de uma refeição animada, em que a música e lembranças para os mais 

pequenos estiveram presentes. 

Considerando os contributos disponibilizados por cada Entidade, propõe-se que a Câmara 

Municipal delibere agradecer formalmente a cada uma delas o interesse e empenho demonstrado para 

com o evento em causa, fazendo deste um momento de solidariedade para com os mais 

desfavorecidos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade agradecer formalmente a 

cada uma das Entidades acima mencionadas o interesse e empenho demonstrado para com o evento 

em causa, fazendo deste, um momento de solidariedade para com os mais desfavorecidos. 

Mais deliberou agradecer aos cerca de cinquenta voluntários que de forma solidária e 

empenhada serviram o lanche, bem como a todos os militares do Regimento de Artilharia 4 de Leiria, 

que colaboraram na confeção do lanche e prestaram todo o apoio logístico inerente ao mesmo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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5.3. Lanche de Solidariedade 2012. Agradecimento a Empresas 

DLB N.º 1661/12 | Considerando o interesse manifestado por diversas empresas no sentido de se 

associarem ao Lanche de Solidariedade que ocorreu no dia 9 de dezembro de 2012, nas instalações dos 

Bombeiros Municipais de Leiria, através de vários apoios, designadamente: 

i. Restaurante Snack-Bar Gondesende, Lda. (Rua do Município B1- R7C, 2410-137 Leiria); 

ii. Panicongelados – Massas congeladas, SA (Travessa do Outeiro dos Cepos, 44 – Montijos, Apartado 

61, 2426-908 Monte Redondo) 

iii. Sodicel – Sociedade de representações SA (Rua Mártires da Pátria, N.º 5, Leiria Gare, 2415-426 

Leiria) 

iv. Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda – DELTA (Zona Industrial dos Pousos, Lote 3, 2400 Charneca 

Bailadouro, Leiria) 

v. LIBERTY Seguros (Rua D. Maria da Graça Lúcio da Silva, 1, 2400-181 Leiria) 

vi. Mata Bicho Real Taverna (Praça Rodrigues Lobo, n.º 3, 2400-217 Leiria) 

vii. Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Catarina da Serra (Praça Prior Neves, n.º 11, 2495-186 Santa 

Catarina da Serra) 

viii. Vários Talhos instalados no Mercado Municipal 

Considerando os contributos disponibilizados por cada empresa, propõe-se que a Câmara 

Municipal delibere agradecer formalmente a cada uma delas o interesse e empenho demonstrado para 

com o evento em causa, fazendo deste, um momento de solidariedade para com os mais 

desfavorecidos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade agradecer formalmente a 

cada uma das Empresas acima mencionadas o interesse e empenho demonstrado para com o evento 

em causa, fazendo deste, um momento de solidariedade para com os mais desfavorecidos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.4. Colaboração em iniciativa promovida pela “Coração Delta – Associação de Solidariedade Social”. 

Projeto: Tempo Para Dar 

DLB N.º 1662/12 | Presente, pela Senhora Vereadora Lurdes Machado, um pedido para colaborar na 

iniciativa “Coração Delta – Associação de Solidariedade Social” – Projeto: Tempo Para Dar, que 

pretende oferecer 40 cabazes de natal a 40 idosos/as carenciados do Concelho de Leiria (ENTFE. 

2012/9435). 

A colaboração solicitada foi no sentido de o Município articular com todas as Juntas de 

Freguesia do Concelho, para selecionarem os/as idosos/as desfavorecidos com idade igual ou superior a 

65 anos, para a distribuição dos cabazes, conforme mapa infra:  

Freguesia Nº de idosos Nº de cabazes 

Chainça 135 1 

Carreira 259 1 

Memória 302 1 

Ortigosa 314 1 

Boa Vista 357 1 

Bajouca 371 1 
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Barosa 399 1 

Regueira de Pontes 413 1 

Azoia 414 1 

Santa Eufémia 419 1 

Coimbrão 448 1 

Bidoeira de Cima 487 1 

Milagres 538 1 

Monte Real 546 1 

Cortes 557 1 

Barreira 573 1 

Arrabal 582 1 

Parceiros 613 1 

Carvide 630 1 

Santa Catarina da Serra 730 1 

Monte Redondo 741 1 

Souto da Carpalhosa 753 1 

Colmeias 821 1 

Amor 890 1 

Caranguejeira 939 2 

Pousos 1 198 2 

Maceira 2 046 3 

Leiria 2 734 4 

Marrazes 2 945 5 

Sendo de indiscutível interesse municipal a iniciativa proposta, levada a cabo no âmbito da 

responsabilidade social das empresas, como é o caso das atividades promovidas pela “Coração Delta – 

Associação de Solidariedade Social”, propõe-se que a Câmara Municipal agradeça à Associação, o 

desenvolvimento do projeto, no Concelho de Leiria.  

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade agradecer à “Coração 

Delta – Associação de Solidariedade Social” o desenvolvimento do projeto “Tempo Para Dar”, no 

Concelho de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.5. Protocolo de colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal de Leiria e a Associação Nacional 

de Direito ao Crédito - MICROCRÉDITO 

DLB N.º 1663/12 | Presente, pela Senhora Vereadora Lurdes Machado, uma proposta de protocolo a 

celebrar entre a Câmara Municipal de Leiria e a Associação Nacional de Direito ao Crédito – 

MICROCRÉDITO, cujo teor se transcreve:  

Considerando: 

i. A atual conjuntura económica e financeira, que se está a refletir de uma forma bastante negativa 

na qualidade de vida da população; 

ii. As dificuldades que as pessoas de menores recursos económicas sentem, tendo em conta que 

muitas vezes lhes é vedado acesso ao crédito bancário normal, por não terem rendimentos 

suficientes; 

iii. A existência de pessoas com projetos de negócio válidos, mas que se encontram desempregadas 

ou a iniciar a sua vida profissional, pelo que não têm rendimentos e lhes é vedado o acesso a 

crédito bancário normal; 
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iv. O microcrédito é um conceito inovador, que fomenta o empreendedorismo e a autonomia 

individual e é dirigido aos excluídos de crédito comercial; 

v. Que ao Gabinete de Inserção Profissional (GIP) da Câmara Municipal de Leiria tem existido vários 

desempregados que já manifestaram interesse em criar o seu próprio emprego; 

vi. A Associação Nacional de Direito ao Crédito (ANDC) é uma pessoa coletiva de utilidade pública e 

sem fins lucrativos, que tem por objetivo apoiar quem não tem acesso ao crédito e precisa de um 

empréstimo para criar o seu próprio emprego, acompanhando o promotor do negócio na sua 

projeção, implementação e desenvolvimento. 

Assim, propõe-se a assinatura de um Protocolo entre o Município de Leiria e a Associação 

Portuguesa de Acesso ao Crédito, por forma a impulsionar o acesso ao microcrédito a pessoas de 

menores recursos económicos e, desta forma, contribuir para o combate ao desemprego, através da 

criação do próprio negócio, bem como para a dinamização da economia local. 

“MINUTA DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

Entre: 

O Município de Leiria, com sede no Largo da República, em Leiria, titular do número de identificação de 

pessoa coletiva 505181266, representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Raul Castro, 

adiante designado como Primeiro Outorgante; 

e  

A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DIREITO AO CRÉDITO, doravante designada por ANDC, com sede na 

Praça José Fontana, n.º 4 - 5.° andar, em Lisboa, representada pelo Presidente da Direção, Manuel 

Brandão de Vasconcelos Alves. 

É celebrado o presente Protocolo de colaboração, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

(Objeto) 

O presente Protocolo define como objetivos: 

a) Divulgar e promover o Microcrédito, de acordo com a metodologia e condições propostas 

pelas duas entidades outorgantes; 

b) Possibilitar a inserção a pessoas social e economicamente excluídas através, nomeadamente, 

do acesso a um empréstimo bancário, desde que sejam preenchidos os requisitos exigidos pelo 

Microcrédito - ANDC. 

Cláusula Segunda 

(Atividades) 

As atividades abrangidas pelo presente protocolo, sem prejuízo de outras que no futuro venham a ser 

identificadas, são as seguintes: 

a) Divulgação e promoção do Microcrédito por parte do primeiro Outorgante, junto dos 

potenciais microempresários, de acordo com a metodologia e condições propostas pela ANDC; 

b) Divulgação pelos dois outorgantes, designadamente nos respetivos sites da Internet, da 

celebração do presente Protocolo; 

c) Realização de ações de divulgação, sensibilização e formação do Microcrédito por parte da 

ANDC aos potenciais interessados, em condições a acordar entre as partes; 
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d) O primeiro Outorgante, disponibilizará, quando tal se justifique e mediante solicitação da 

ANDC, instalações para que esta possa realizar atendimentos a pessoas sinalizadas pelos 

serviços municipais que reúnam condições de acesso ao Microcrédito; 

e) O primeiro Outorgante dará conhecimento à ANDC das ações de divulgação e formação 

alargada que promova sobre a temática do Microcrédito; 

f) A ANDC apoiará as ações de divulgação e promoção do Microcrédito e sua metodologia, 

realizadas pelo primeiro Outorgante, sempre que se justifique e para tal seja solicitada; 

g) A ANDC disponibilizará ao primeiro Outorgante toda a documentação e informação 

considerada relevante para a dinamização da divulgação do Microcrédito; 

h) A ANDC divulgará, no seu site da internet, as atividades realizadas pelo primeiro Outorgante 

no âmbito do presente protocolo, sempre que solicitado; 

i) A ANDC dará nota ao primeiro Outorgante, relativamente aos casos por este referenciados, do 

andamento dos processos e da aprovação ou recusa dos projetos. 

Cláusula Terceira 

(Vigência e resolução) 

a) O presente Protocolo será válido por 12 meses, com início na data da respetiva assinatura, 

podendo ser renovado, desde que haja vontade expressa de ambos os outorgantes. 

b) O presente Protocolo poderá ser denunciado por qualquer das partes, por escrito, com 

antecedência mínima de 60 dias, desde que da denúncia não resulte a inviabilização de 

projetos e ações em curso. 

Leiria, ____ de _____________ de 2012 

O primeiro Outorgante | (Raul Castro) 

O segundo Outorgante | (Manuel Brandão de Vasconcelos Alves)”. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo da alínea c) do n.º 4 e alínea a) do 

n.º 7, ambas do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de janeiro, deliberou por unanimidade concordar com a minuta do Protocolo de Cooperação 

apresentada, conferindo poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para assinar o respetivo 

contrato. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 
PONTO SEIS 
DIVISÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

 

Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Leiria e a “Provilei – Associação de 

Solidariedade Social”, em 07/02/2012 – resolução do protocolo com fundamento no incumprimento 

da associação  

DLB N.º 1664/12 | Considerando o presente processo administrativo relativo ao protocolo celebrado 

em 07/02/2012, entre o Município de Leiria e a “Provilei - Associação de Solidariedade Social”, que 

tinha por objeto estabelecer formas de colaboração com vista ao desenvolvimento de um projeto de 

intervenção comunitária no Bairro Social da Cova das Faias, e em que o Município assumia o 
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compromisso de atribuir um apoio financeiro no valor de €25.200,00 e de ceder a casa n.º 19 do Bairro 

Social da Cova das Faias, para o desenvolvimento das atividades protocoladas, cfr. deliberação e 

protocolo assinado, documentos que se juntam como anexo (Anexo N). 

Considerando que, em 13/11/2012, a Câmara Municipal de Leiria deliberou proceder ao 

estorno da verba atribuída correspondente ao segundo semestre, com fundamento no facto da 

monotorização efetuada pela Divisão de Assuntos Sociais ter constatado que todos os compromissos 

assumidos pela Provilei, constantes nas alíneas a) a f) da cláusula terceira do protocolo, tinham deixado 

de ser cumpridos no mês de Julho de 2012. 

Considerando que tendo já sido, inclusivamente, decretada a insolvência da associação por 

sentença proferida pelo Tribunal Judicial de Leiria, 2.º Juízo Cível, em 24/07/2012, será, de todo e para 

o futuro, impossível à associação, cumprir com as obrigações acordadas no protocolo de colaboração, e 

que o incumprimento que se havia verificado se tornou permanente, pois esta cessou, definitivamente, 

toda a sua atividade. 

Considerando a impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas por parte da 

“Provilei - Associação de Solidariedade Social”, e ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 801.º 

e 434.º, ambos do Código Civil (CC), ao Município de Leiria assiste o direito a resolver o contrato, 

resolução essa que, dada a natureza das prestações em causa, não deverá ter efeitos retroativos. 

Assim, nos termos do disposto nos artigos 436.º do CC, deverá a Câmara Municipal, ao abrigo 

das competências previstas na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na 

redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, deliberar resolver, para todos os efeitos legais, o 

protocolo de colaboração celebrado com a “Provilei - Associação de Solidariedade Social”, em 

07/02/2012, com fundamento no incumprimento definitivo das obrigações por esta assumidas. 

A resolução tem como consequência necessária a entrega imediata da casa n.º 19, do Bairro 

Social da Cova das Faias, livre e desocupada, cedida gratuitamente pelo Município de Leiria para o 

desenvolvimento das atividades protocoladas, devendo as chaves serem entregues no prazo, - que se 

sugere de 5 dias contados da receção da notificação, cfr. alínea a) do n.º 1 da cláusula segunda do 

Protocolo. 

Do deliberado deverá ser dado conhecimento imediato à associação e ao administrador de 

insolvência nomeado pelo tribunal, mediante o envio de carta registada com aviso de receção. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e com os fundamentos de facto e de direito 

acima enunciados, ao abrigo das competências que lhe são cometidas na alínea b) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 

deliberou por unanimidade resolver, para todos os efeitos legais, o protocolo de colaboração 

celebrado em 07/02/2012 entre este Município e a “Provilei - Associação de Solidariedade Social”, com 

fundamento na impossibilidade definitiva do cumprimento dos obrigações por esta assumidas, ao 

abrigo do disposto no artigo 801.º do Código Civil. 

Mais deliberou dar conhecimento imediato da presente deliberação à associação e ao 

administrador de insolvência nomeado pelo tribunal, mediante o envio de carta registada com aviso de 

receção, onde deverá constar expressamente a obrigação, consequência direta e necessária da 

resolução, da associação proceder à entrega imediata da casa n.º 19 do Bairro Social da Cova das Faias, 
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livre e desocupada, cedida gratuitamente pelo Município de Leiria para o desenvolvimento das 

atividades protocoladas, devendo as chaves serem entregues no prazo de 5 dias contados da receção 

da notificação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 
PONTO SETE 
 DIVISÃO DE JUVENTUDE E EDUCAÇÃO 

 

7.1. Serviço de Refeições e Componente de Apoio à Família. Anulação de guias de recebimento 

DLB N.º 1665/12 | No âmbito da gestão dos programas de generalização do fornecimento de refeições 

e componente de apoio à família efetuada diretamente pelo Município de Leiria, foram emitidas guias 

de recebimento do pagamento de refeições e/ou componente de apoio à família que apresentam 

valores incorretos. Assim, depois de analisadas e conferidas, propõe-se a anulação das respetivas guias 

de recebimento conforme mapa infra: 

Entidade Guia de 
recebimento 

Montante Motivo 

Maria Fiorellini 
Galo de Sousa 

25572/2012 14,60 € Aluna escalão A 

Associação de Pais 
dos Capuchos 

21212/2012 5.056,52 € Foi substituída pela Guia n.º 28462 no valor de 
1.685,50 €  

Camila Azul 
Marques Pereira 

27253/2012 20.44 € Valor incorretamente inscrito. Substituída pela guia 
n.º28633/2012 no valor de 29,20 € 

Afonso de Almeida 
Sousa Rodrigues 

25517/2012 14,60€ Aluno escalão B.  

Mariana Teixeira 
Florêncio 

16218/2012 2,92€ Valor incorretamente inscrito 

Diogo André 
Carreira Martins 

18443/2012 14,60€ Valor incorretamente inscrito 

José Pedro Neto 
Luz 

15152/2012 14,60€ Guia emitida em duplicado, substituída pela guia 
20462/2012 

Kleberson 
Gonçalves Vieira 

16676/2012 14,60€ Valor incorretamente inscrito 

Joaquim Nogueira 
Faustino 

18134/2012 14,60€ Substituída pela guia n.º18931 

Jéssica Ferreira 
Marques 

14895/2012 14,60€ Aluna escalão A (isento)  

Simão Lourenço 
Henriques 
Bernardino 

18043/2012 8,76€ Substituída pela guia n.º 18283 

Diogo André 
Carreira Martins 

18443/2012 14,60€ Substituída pela guia n.º 15863 

Maria Bizarro 
Sentieiro da 
Soledade 

18479/2012 13,14€ Substituída pela guia n.º23951 

Leone Yakuba 15185/2012 7,30€ Substituída pela guia n.º 15099 

Leyla Kassandra 
Valiev 

25528/2012 14,60€ Aluna escalão A (isento)  

Simão Spencer 
Monteiro dos 
Santos 

25539/2012 14,60€ Aluno escalão A (isento)  
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Jéssica Ferreira 
Marques 

25540/2012 14,60€ Aluna escalão A (isento)  

Nicole Carolina 
Queirós Agrela 
Ramos 

25573/2012 14,60€ Aluna escalão A (isento)  

Paulo José Matos 
Graça 

25526/2012 13,14€ Aluno escalão B  

Jéssica Alexandra 
dos Santos 
Carvalho 

25543/2012 14€ Aluna escalão B  

João Pedro Furtado 
Costa  

25571/2012 14,60€ Substituída pela guia n.º 26022 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e no uso da competência que lhe é conferida 

pela alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 3, do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

setembro, conjugada com a alínea l) do n.º 1, e com a alínea d) do n.º 4 do artigo 64.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 5–A/2002, de 11 de janeiro, e atendendo 

aos motivos invocados, deliberou por unanimidade anular as guias de recebimento mencionadas no 

mapa supra. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2. Apoio à Freguesia de Cortes. Cedência de Materiais 

DLB N.º 1666/12 | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, uma proposta de apoio à Freguesia 

de Cortes, sob a forma de cedência de materiais: 

Avaliada a necessidade de intervenção no espaço da EB1 de Reixida, nomeadamente no que 

concerne ao melhoramento dos espaços de recreio coberto e drenagens, e considerando: 

i. a importância de criar e garantir condições de segurança, para as crianças da Escola Básica de 

Reixida; 

ii. o levantamento de necessidades, medições e quantificação de materiais, efetuado pela Junta de 

Freguesia e pelos serviços da Divisão de Manutenção e Conservação do Município de Leiria; 

iii. a existência, em armazém da CML, de parte significativa dos materiais necessários para a 

intervenção; 

iv. a disponibilidade da Freguesia para colaborar com os restantes materiais e respetiva mão-de-

obra;  

v. que, localmente, existe mão-de-obra especializada e disponibilidade da Freguesia de Cortes para 

colaborar na resolução dos problemas identificados. 

Propõe-se a cedência dos seguintes materiais existentes na Câmara Municipal de Leiria. 

DESIGNAÇÃO P. U. Quantidade Unid. Valor estimado 

-tijolo furado 30x20x15 €0.232 600 un €139,20 

- bloco betão 50x20x15 €0,524 210 un €110,04 

- sacos de cimento €3,31 60 un €198,60 

- tubo corrugado SN8 200 €6,97 70 m €487,90 

- tinta branca €3.716 60 lt €223,00 

- portas de alumínio usadas  2 un €100,00 

- janelas de alumínio usadas 4 un €100,00 
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    Total S/ IVA  €1.358,74 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas das 

alíneas d) do n.º 1 do artigo 13.º e a alínea b) do n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

setembro, e f) do n.º 2 do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação dada pela 

Lei n.º 5 –A/2002, de 11 de janeiro, deliberou por unanimidade concordar com a proposta apresentada 

e autorizar a cedência dos materiais referenciados à Freguesia de Cortes, para a intervenção de 

melhoramento de telheiro e drenagens do recinto da EB1 de Reixida. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.3. Adenda ao Acordo de colaboração para a manutenção e conservação de Escolas do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico e Pré-Escolar – Agrupamento Dr. Correia Mateus 

DLB N.º 1667/12 | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, uma minuta de alteração ao Acordo 

de Colaboração no Exercício de Competências para a manutenção e conservação de Escolas do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico e Pré-Escolar, com o Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus , que a seguir se 

transcreve: 

“Câmara Municipal de Leiria 

Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus 

Adenda ao Acordo de Colaboração no exercício de competências 

OBJECTO: Manutenção e conservação de Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Pré-Escolar.  

Considerando: 

− que foi aprovado pela Câmara Municipal em reunião de 20 de março de 2012 o Acordo de 

colaboração para a manutenção e conservação de Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e 

Pré-Escolar com o Agrupamento Dr. Correia Mateus; 

− a necessidade de clarificar a realização dos atos necessários para a manutenção e conservação 

de escolas do 1.º Ciclo de Ensino Básico e Pré-Escolar, integrando no mesmo a possibilidade 

aquisição de combustível para o aquecimento das escolas; 

− a avaliação do referido acordo é claramente positiva, garantindo a prestação de inúmeros 

serviços de uma forma mais rápida e eficaz, e com maior racionalização de custos; 

− é intenção dos signatários reformular o clausulado no que se refere à clausula 2.ª e anexo I 

(características do combustível). 

A Câmara Municipal de Leiria, representada pelo Presidente da Câmara Municipal, e o 

Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus, representado pelo seu Diretor. 

Procedem às seguintes alterações: 

(…) 

Cláusula 2.ª 

1 – Compete ao Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus a realização dos atos necessários para a 

manutenção e conservação de escolas do 1.º Ciclo de Ensino Básico e Pré-Escolar: 

(…) 

e) Aquisição e fornecimento de combustível para aquecimento, conforme Anexo I. 

f) Manutenção e reparação de sistemas de aquecimento. 
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(…) 

Anexo I: 

Características do combustível 

a) Lenha: 

Natureza: A madeira a adquirir pelas Juntas de Freguesia deve ser de Sobreiro, Azinho 

ou Oliveira. 

Dimensões: As peças individuais devem ter como valores máximos de comprimento 30 

centímetros e de espessura 10 centímetros. 

 b) Gasóleo para aquecimento.” 

A presente adenda reporta os seus efeitos a 3 de dezembro de 2012. 

Aprovado em reunião camarária de ____ de dezembro de 2012. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas na 

alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e do n.º 1 do artigo 19.º ambos da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, 

com o disposto nos artigos h) e i) do n.º 4 do artigo 20.º e alíneas h) e i) do n.º 1 do artigo 58.º 

Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, n.º 1, alínea l), por força do artigo 64.º, ambos da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 5–A/2002, de 11 de janeiro, deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta de Adenda ao Acordo de Colaboração e autorizar o Senhor Presidente 

da Câmara Municipal a outorgá-lo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.4. Apoio à Escola Básica 2, 3 D. Dinis. Cedência de autocarro do Município para participação dos 

alunos no projeto «Coastwatch Europe» 

DLB N.º 1668/12 | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, uma mensagem de correio 

eletrónico proveniente da escola EB2,3 D. Dinis, de 22 de novembro de 2012, (ENTFE. 2012/10028), 

solicitando disponibilização do autocarro do Município de Leiria, para o dia 16 de janeiro de 2013 para 

transporte de duas turmas no âmbito do projeto «Coastwatch Europe». 

Considerando que o projeto «Coastwatch Europe» é um projeto de inventariação da situação 

ambiental do litoral, que é desenvolvido em toda a Europa; 

Considerando que, a nível local, o mesmo é coordenado pela Oikos – no troço entre a Praia do 

Osso da Baleia e a Praia do Vale Furado; 

Considerando que a participação dos alunos dos 8.º e 9.º anos (20 e 11 alunos respetivamente) 

neste projeto representa uma mais-valia para o seu percurso formativo; 

Considerando o envolvimento do Município como entidade parceira. 

Propõe-se que a Câmara Municipal crie condições favoráveis para a participação dos alunos da 

EB 2, 3 D. Dinis no projeto mencionado e autorize a cedência do autocarro do Município de Leiria 

àquele estabelecimento de ensino, no dia 16 de janeiro de 2013, itinerário Leiria – Praia da Pedra Lisa - 

Praia das Paredes da Vitória, com saída às 8h45 e regresso previsível às 13h30.  

O custo previsível é de €140,91 (cento e quarenta euros e noventa e um cêntimos). 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas das 

alíneas e) do n.º 2 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, com as alíneas l) do n.º 1 e b) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 
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11 de janeiro, deliberou por unanimidade concordar com a proposta acima transcrita e autorizar a 

cedência do autocarro conforme solicitado com a saída às 8h45 e regresso previsto para as 13h30. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.5. Agregação de unidades de gestão. Proposta de constituição de agrupamentos de escolas no 

concelho de Leiria. Emissão de parecer  

DLB N.º 1669/12 | Retirado. 

 
 
PONTO OITO 
DIVISÃO DE AÇÃO CULTURAL, MUSEUS E BIBLIOTECA 

 

8.1. Oferta ao Município de Leiria de livros de poesia e outros pertencentes da Professora Maria 

Helena Correia Rosa 

DLB N.º 1670/12 | Presente uma informação da Divisão de Ação Cultural, Museus e Biblioteca dando 

conhecimento da doação de um extenso número de obras, gentilmente oferecidas pela D. Maria da Luz 

Ribeiro Santos ao Município de Leiria, para integrar o seu acervo, provenientes do espólio da Senhora 

Professora Maria Helena Correia Rosa, proprietária dessa coleção literária já falecida, cumprindo assim 

a sua manifesta vontade. 

As obras foram recebidas na Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, inseridas no seu 

inventário, passando a fazer parte das suas coleções. Podem ser consultadas no Catálogo digital geral e 

encontradas em Livre Acesso ou em depósito. A maioria das publicações, dada a sua data de edição e 

atualidade, podem ser cedidas domiciliariamente aos leitores da Biblioteca. 

Atendendo a que esta doação será uma mais-valia para o Município, uma vez que se trata de 

livros de poesia e outra literatura portuguesa e estrangeira, filmes e música, propõe-se a aceitação da 

presente doação, comprometendo-se a Divisão de Ação Cultural, Museus e Biblioteca a assegurar o seu 

acondicionamento, conservação, estudo, inventário e divulgação como património cultural de interesse 

para o Concelho de Leiria e sua população. 

Tem o centro de custo n.º O320/12A16 do programa de Gestão de Atividades OBM – 

Contabilidade Analítica. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas na 

alínea h) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 

5-A/02, de 11 de janeiro, deliberou por unanimidade aceitar a doação referida para integrar o acervo 

do Município e agradecer à D. Maria da Luz Ribeiro Santos a amável gentileza do ato que faz cumprir o 

desejo da Senhora Professora Maria Helena Correia Rosa, contribuindo desta forma para a valorização e 

enriquecimento do património cultural municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. Serviços Educativos dos Museus e Espaços Culturais do Município de Leiria 

DLB N.º 1671/12 | Presente uma informação da Divisão de Ação Cultural, Museus e Biblioteca do 

seguinte teor: 



2495 (75) 
 

CMLeiria/Ata n.º 26, de 2012.12.18 

Im-DA-15-09_A0 

 

i. Atendendo a que os equipamentos culturais e museológicos do Município de Leiria, no âmbito 

dos seus serviços educativos, têm vindo a ter uma cada vez maior procura das diversas oficinas 

pedagógicas; 

ii. Atendendo a que os diversos serviços da DIACMB têm feito um esforço crescente na preparação, 

programação e dinamização dessas atividades, que implicam não só um encargo ao nível de 

recursos humanos mas também de materiais, o que se reflete num maior esforço financeiro para 

o Município; 

iii. Considerando ainda a importância dessas oficinas, não só pelo seu interesse pedagógico, de 

valorização do património e de identidade local mas também como meio de atrair público aos 

Museus e de ampliar a receita de bilheteira; 

iv. Considera-se de elevada pertinência a cobrança pela realização destas oficinas pedagógicas, 

propondo-se que seja definido um valor de €2,10 a cobrar por utente e por sessão. Atendendo 

às competências que o Município tem no âmbito do apoio às escolas de ensino pré-escolar e 1º 

CEB, considera-se pertinente a redução de 50%, ou seja, €1.05. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, concordando com a informação da Divisão 

de Ação Cultural, Museus e Biblioteca acima referida e, atendendo aos fundamentos apresentados na 

mesma, ao abrigo das suas atribuições e competências previstas nas alíneas d) e e) do n.º 1 do artigo 

13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, conjugadas com a alínea j) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, deliberou por unanimidade autorizar, nos termos propostos, a cobrança 

das oficinas pedagógicas, a realizar no âmbito dos serviços educativos dos museus e equipamentos 

culturais do Município, com efeitos a 1 de janeiro de 2013. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.3. Apoios às Associações Filarmónicas do Concelho – 2012. Aditamento à deliberação n.º 1344/2012 

DLB N.º 1672/12 | Na sequência da deliberação n.º 1344/2012, de 2 de outubro, na qual foi aprovada a 

atribuição do apoio anual correspondente ao montante fixo para às Associações Filarmónicas do 

Concelho que reuniam as condições necessárias e, de acordo com o estabelecido na mesma quanto ao 

cumprimento da condicionante que referia a existência de fundos disponíveis, apresenta-se agora a 

referida listagem com indicação dos respetivos compromissos, mediante a informação prestada pela 

DIF, que importa agora aprovar. 

Pelo exposto, propõe-se que seja considerada a referência aos compromissos atribuídos pela 

DIF, mantendo-se todas as condicionantes anteriormente indicadas. 

Foi utilizada para este efeito a verba prevista no Plano para 2012, na Rubrica de 2012/A/451 - 

Apoio a Funcionamento e Atividades – Filarmónicas e foi objeto da proposta de cabimento n.º 706/12, 

de 14 de fevereiro. Tem o centro de custo n.º O245.12A55, do programa de Gestão de Atividades OBM 

– Contabilidade Analítica. 

FILARMÓNICAS 1.ª 
PRESTAÇÃO 
EM € 

2.ª  
PRESTAÇÃO  
EM € 

COMPROMISSO 
N.º  

Sociedade Artística Musical “20 de Julho”- Santa Margarida 
do Arrabal 

1.662,50  1.662,50  2152 
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Sociedade Filarmónica  
“Senhor dos Aflitos” do Soutocico (Arrabal) 

1.662,50  1.662,50  2153 

Associação Filarmónica Bidoeirense (Bª de Cima) 1.662,50  1.662,50  2154 

Sociedade Filarmónica de São Cristóvão (Caranguejeira) 1.662,50  1.662,50  2155 

Sociedade Artística e Musical Cortesense (Cortes) 1.662,50  1.662,50  2156 

Sociedade Filarmónica Maceirense do Concelho de Leiria 
(Maceira) 

1.662,50  1.662,50  2157 

Filarmónica de S. Tiago de Marrazes 1.662,50  1.662,50  2158 

Sociedade Filarmónica Nossa Senhora da Piedade (Monte 
Redondo) 

1.662,50  1.662,50  2159 

Sociedade Artística Musical dos Pousos 1.662,50  1.662,50  2160 

Sociedade Filarmónica do Sagrado Coração de Jesus e Maria 
(Regueira de Pontes) 

1.662,50  1.662,50  2161 

SAMB - Sociedade Artística Musical da Bajouca 1.662,50  1.662,50  2162 

TOTAL 18.287,50  18.287,50   

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, atendendo aos pressupostos invocados pela 

Divisão de Ação Cultural, Museus e Biblioteca e, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, deliberou por unanimidade atribuir o valor total de 

€36.575,00, às Associações Filarmónicas do Concelho constantes do quadro acima referido, 

correspondentes às duas prestações de 2012, condicionados à entrega prévia de todos os documentos 

de acordo com o referido na informação da Divisão de Ação Cultural, Museus e Biblioteca, aprovando 

agora o respetivo compromisso no valor indicado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.4. Apoios aos Grupos Corais do Concelho – 2012. Aditamento à deliberação n.º 1345/2012 

DLB N.º 1673/12 | Na sequência da deliberação n.º 1345/2012, de 2 de outubro, na qual foi aprovada a 

atribuição do apoio anual correspondente ao montante fixo para aos Grupos Corais do Concelho que 

reuniam as condições necessárias e, de acordo com o estabelecido na mesma quanto ao cumprimento 

da condicionante que referia a existência de fundos disponíveis, apresenta-se agora a referida listagem 

com indicação dos respetivos compromissos, mediante a informação prestada pela DIF, que importa 

agora aprovar. 

Pelo exposto, propõe-se que seja considerada a referência aos compromissos atribuídos pela 

DIF, mantendo-se todas as condicionantes anteriormente indicadas. 

Foi utilizada para este efeito a verba prevista no Plano para 2012, na Rubrica de 2012/A/452 - Apoio a 

Funcionamento e Atividades – Grupos Corais e foi objeto da proposta de cabimento n.º 701/12, de 14 

de fevereiro. Centro de Custo O245.12A60. 

Grupo Coral 1.ª PRESTAÇÃO 

EM € 
2.ª PRESTAÇÃO 

EM € 
COMPROMISSO 

N.º 

Coral Cantábilis (pagar aos Serviços Sociais da Caixa Geral 
de Depósitos) 

570,00  570,00  2117 

Grupo Coral Anima Choralis (Maceira) 570,00  570,00  2119 

Grupo Coral Coralis (Leiria) 570,00  570,00  2120 

Grupo Coral  Ass. Casa do Povo de S.tª Catarina da Serra 
(pagar a Casa do Povo de St.ª Catarina da Serra) 

570,00  570,00  2123 

Grupo Coral da SAMP (pagar a Soc. Musical e Artística dos 
Pousos) 

570,00  570,00  2125 
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Grupo Coral das Obras Sociais da CML (pagar a Obras 
Sociais do Pessoal da CML, Associação) 

570,00  570,00  2128 

Grupo Coral do Arrabal 570,00  570,00  2130 

Grupo Coral do Ateneu Desportivo de Leiria (pagar a 
Ateneu Desportivo de Leiria) 

570,00  570,00  2132 

Grupo Coral Adesba Chorus (pagar a ADESBA-Ass. 
Desenvolvimento e Bem Estar Social da Freguesia de 
Barreira) 

570,00 570,00   
2134 

Grupo Coral Regional Verde Pino (Leiria) 570,00  570,00  2136 

Grupo Coral Ninfas do Lis (pagam. a Serena Harmonia – 
Associação Musical) - Leiria 

570,00  570,00  2137 

TOTAL 6.270,00  6.270,00   

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, atendendo aos pressupostos invocados pela 

Divisão de Ação Cultural, Museus e Biblioteca e, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, deliberou por unanimidade atribuir o valor total de 

€12.540,00, aos Grupos Corais do Concelho constantes do quadro acima referido, correspondentes às 

duas prestações de 2012, condicionados à entrega prévia de todos os documentos de acordo com o 

referido na informação da Divisão de Ação Cultural, Museus e Biblioteca, aprovando agora o respetivo 

compromisso no valor indicado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.5. Apoios aos Grupos de Música Tradicional do Concelho – 2012. Aditamento à deliberação n.º 

1342/2012 

DLB N.º 1674/12 | Na sequência da deliberação n.º 1342/2012, de 2 de outubro, na qual foi aprovada a 

atribuição do apoio anual correspondente ao montante fixo para os Grupos de Música Tradicional do 

Concelho que reuniam as condições necessárias e, de acordo com o estabelecido na mesma quanto ao 

cumprimento da condicionante que referia a existência de fundos disponíveis, apresenta-se agora a 

referida listagem com indicação dos respetivos compromissos, mediante a informação prestada pela 

DIF, que importa agora aprovar. 

Pelo exposto, propõe-se que seja considerada a referência aos compromissos atribuídos pela 

DIF, mantendo-se todas as condicionantes anteriormente indicadas. 

Foi utilizada para este efeito a verba prevista no Plano para 2012, na Rubrica de 2012/A/454 - 

Apoio a Funcionamento e Atividades – Grupos de Música Tradicional Portuguesa e foi objeto da 

proposta de cabimento n.º 704/12, de 14 de fevereiro. Centro de Custo O245.12A61. 

GRUPO 1.ª PRESTAÇÃO EM €  2.ª PRESTAÇÃO EM € COMPROMISSO N.º 

Associação Terra Nova 712,50  712,50  2164 

Grupo de Danças e Cantares de S. Romão 712,50  712,50  2165 

Leiricanta – Grupo de Música Popular 712,50  712,50  2166 

Grupo de Cantares Pinhal D’El-Rei 712,50  712,50  2167 

TOTAL 2.850,00  2.850,00   

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, atendendo aos pressupostos invocados pela 

Divisão de Ação Cultural, Museus e Biblioteca e, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, deliberou por unanimidade atribuir o valor total de 

€5.700,00, aos Grupos de Música Tradicional Portuguesa constantes do quadro acima referido, 

correspondentes às duas prestações de 2012, condicionados à entrega prévia de todos os documentos 
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de acordo com o referido na informação da Divisão de Ação Cultural, Museus e Biblioteca, aprovando 

agora o respetivo compromisso no valor indicado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.6. Apoios aos Ranchos Folclóricos do Concelho – 2012. Aditamento à deliberação n.º 1343/2012 

DLB N.º 1675/12 | Na sequência da deliberação n.º 1343/2012, de 2 de outubro, na qual foi aprovada a 

atribuição do apoio anual correspondente ao montante fixo para os Ranchos Folclóricos do Concelho 

que reuniam as condições necessárias e, de acordo com o estabelecido na mesma quanto ao 

cumprimento da condicionante que referia a existência de fundos disponíveis, apresenta-se agora a 

referida listagem com indicação dos respetivos compromissos, mediante a informação prestada pela 

DIF, que importa agora aprovar. 

i. Atendendo ao facto do Rancho Folclórico Estrelas das Várzeas (de St.º da Carpalhosa) não ter dado 

cumprimento ao ponto 2 da deliberação referida, sendo por isso excluído da listagem total; 

ii. Atendendo a que veio entretanto o Rancho Folclórico Vale do Lis – Barreiros, comunicar aos 

serviços que o grupo já se encontra federado, reunindo assim condições para lhe ser considerado 

o apoio decidido superiormente para Federados (alteração de €1.330,00 para €1.995,00); 

iii. Considerando ser de elementar retidão os pressupostos enunciados, verificando-se mesmo uma 

redução do valor total anteriormente cabimentado. 

Propõe-se que seja considerada a distribuição conforme quadro anexo, devendo ser estornada 

pela DIF a importância de €1.330,00, por incumprimento das condições pré-estabelecidas ao Rancho 

Folclórico Estrelas das Várzeas (de St.º da Carpalhosa) e comprometendo o apoio ao Rancho Folclórico 

Vale do Lis – Barreiros em conformidade com o referido, mantendo-se todas as condicionantes 

anteriormente indicadas: 

É utilizada para este efeito a verba prevista no Plano para 2012, na Rubrica de 2012/A/455 

Apoio a Funcionamento e Atividades – Ranchos Folclóricos e foi objeto da proposta de cabimento n.º 

702 de 14-02-12. Tem o processo n.º O245.12A56, do programa de Gestão de Atividades OBM – 

Contabilidade Analítica. 

Ranchos 1.ª prestação 
em € 

2.ª prestação 
em € 

Compromisso 
n.º 

Rancho Folclórico do Freixial (Arrabal) 997,50  997,50  2118 

Rancho Folclórico “Grupo Alegre e Unido” (pagar a 
Grupo Alegre e Unido – Bajouca) 

997,50  997,50  2121 

Rancho Folclórico da Barreira (pagar a BARDEC-Barreira 
Associação Recreio, Desporto Cultura) 

997,50  997,50  2122 

Rancho Folclórico “As Tecedeiras” (Bidoeira de Cima) 997,50  997,50  2124 

Rancho Típico da Boavista 665,00  665,00  2126 

Rancho Folclórico dos Soutos (pagar à Associação 
Cultural e Recreativa dos Soutos) – Caranguejeira 

997,50  997,50  2127 

Rancho Folclórico do Vale da Rosa (Caranguejeira)  665,00  665,00  2129 

Rancho Folclórico “Rosas dos Lis” (pagar à Associação 
Artística e Cultural Rosas do Lis) - Carreira 

665,00  665,00  2131 

Rancho Folclórico do Coimbrão “Flores do Verde Pinho” 997,50  997,50  2133 

Rancho Folclórico de Santa Maria de Famalicão (pagar a 
Grupo Desportivo e Recreativo de Famalicão) – Cortes 

665,00  665,00  2135 



2499 (79) 
 

CMLeiria/Ata n.º 26, de 2012.12.18 

Im-DA-15-09_A0 

 

Rancho Folclórico da Região de Leiria 997,50  997,50  2138 

Rancho Folclórico da Costa (Maceira) 997,50  997,50  2139 

Rancho Folclórico da Maceira 997,50  997,50  2140 

Rancho Folclórico Rosas da Alegria – Sismaria – Monte 
Redondo 

997,50  997,50  2141 

Rancho Folclórico Flores do Campo (pagar à Associação 
Cultura Desportiva e Recreativa do Casal da Quinta) – 
Milagres 

665,00  665,00   
2142 

Rancho Folclórico Flores da Primavera (Ortigosa) 665,00  665,00  2143 

Rancho Folclórico dos Parceiros (pagar a Grupo 
Desportivo e Recreativo de Parceiros) 

997,50  997,50  2144 

Rancho Folclórico de S. Guilherme – Santa Catarina da 
Serra 

997,50  997,50  2145 

Rancho Folclórico Juventude Amiga dos Conqueiros – 
Souto da Carpalhosa 

997,50  997,50  2146 

Rancho Folclórico e Etnográfico do Souto da Carpalhosa 997,50  997,50  2147 

Rancho Folclórico Vale do Lis – Barreiros (pagar à 
Associação Desportiva e Recreativa de Barreiros) - Amor 

997,50 997,50 2148 

Rancho Folclórico Roda Viva (de Telheiro-Maceira) 997,50  997,50  2149 

Rancho Típico Pinheirense (de Pinheiros-Marrazes) 665,00  665,00  2150 

Total 20.615,00  20.615,00   

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, atendendo aos pressupostos invocados pela 

Divisão de Ação Cultural, Museus e Biblioteca e, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, deliberou por unanimidade atribuir os apoios aos Ranchos 

Folclóricos constantes do quadro acima referido no valor total de €41.230,00, correspondentes às duas 

prestações de 2012, condicionados à entrega prévia de todos os documentos de acordo com o referido 

na informação da Divisão de Ação Cultural, Museus e Biblioteca e demais condições referidas. 

A Divisão Financeira deverá proceder à cabimentação do valor inferior verificado e ao estorno 

da diferença das importâncias referidas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.7. Festival “Música em Leiria” do Orfeão – Conservatório de Artes. Aditamento à deliberação n.º 

1506/2012 

DLB N.º 1676/12 | Na sequência da deliberação n.º 1506/2012, de 13 de novembro, na qual foi 

aprovada a atribuição do apoio financeiro concedido anualmente ao Orfeão – Conservatório de Artes, 

no valor de €8.000,00 para as despesas resultantes com a realização do festival “Música em Leiria” e, de 

acordo com o estabelecido na mesma quanto ao cumprimento da condicionante que referia a 

existência de fundos disponíveis, importa agora aprovar o respetivo compromisso, tendo em atenção a 

informação prestada pela DIF nesse sentido, mantendo-se todas as condicionantes anteriormente 

indicadas. 

Assim, tendo em conta que foi utilizada para este efeito a verba prevista no Plano para 2012, 

na Rubrica de 2012/A/446 – Festival “Música em Leiria”, foi a mesma objeto da proposta de cabimento 

n.º 1409/12, de 7 de maio, à qual coube o compromisso n.º 1308/2012. 
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Tem o centro de custo n.º O237.12A1, do programa de Gestão de Atividades OBM – 

Contabilidade Analítica. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, atendendo aos pressupostos invocados pela 

Divisão de Ação Cultural, Museus e Biblioteca e, ao facto de se considerar haver fundos disponíveis que 

possam assegurar a disponibilização da importância de €8.000,00, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, deliberou por unanimidade aprovar o apoio 

referido ao Orfeão – Conservatório de Artes, correspondente à colaboração do Município nas despesas 

com a realização do festival “Música em Leiria” em 2012, condicionado à observância de todas as 

condicionantes anteriormente indicadas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

O Senhor Vereador Carlos Vitorino esteve ausente aquando da análise e votação do assunto 
supra. 
 
 
PONTO NOVE 
GABINETE DE APOIO À SENHORA VEREADORA ISABEL GONÇALVES 

 

9.1. Centro Associativo Municipal. Associação de Surdos da Alta Estremadura 

DLB N.º 1677/12 | Presente, pela Senhora Vereadora Isabel Gonçalves, a seguinte informação: 

“Considerando as diversas exposições da colaboradora da DIDEA afeta ao CAM sobre a 

atividade da Associação de Surdos da Alta Estremadura, urge a análise dos seguintes factos: 

1) a APS – Associação Portuguesa de Surdos, com o NIF 500950253, celebrou contrato de 

comodato a 5 de junho de 2000, com o Município de Leiria, para ocupação da sala n.º 3 do 

CAM, com a área de 45m2 e uma quota mensal de €85,11; 

2) em 2006, a delegação da APS em Leiria passa a denominar-se ASAE, tornando-se uma 

associação independente e autónoma, com o NIF 507293614 (ENT. 2005/21020); 

3) Nunca foi feita qualquer alteração ao Contrato de Comodato, mantendo-se em vigor o 

assinado pela APS; 

4) à data atual apenas tem em dívida o pagamento da quotas do presente mês. 

No decorrer da vigência do contrato, a funcionária afeta ao CAM alertou diversas vezes para a 

indevida utilização quer do espaço que lhes fora cedido quer do espaço comum a todos os outros 

beneficiários. 

Para além dos horários praticados, que muitas vezes perdura até às 05h00 (vide SAI. 

2003/21129), existem suspeitas de realização de torneios de jogos a dinheiro (ENT. 2012/2680), 

realização de jantares, festas e outros, e ainda a venda de bebidas alcoólicas nas instalações cedidas. 

Ora, relativamente à colocação de um bar nas instalações da sala 3, e não obstante o Contrato 

de Comodato referir no n.º 2 da Cláusula Terceira a possibilidade da Câmara Municipal autorizar a 

utilização das instalações para atividades, nomeadamente, vendas para fins beneficentes e mediante 

pedido do beneficiário. No entanto, nada consta no sistema Ownet sobre pedido e a respetiva 

autorização da Câmara Municipal de Leiria. 

No que concerne à realização de festas e convívios organizadas pela ASAE, e sendo certo que o 

espaço do Centro Associativo Municipal foi criado, nos termos do Regulamento Interno aprovado em 
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reunião de Câmara Municipal de 28/06/2000 e alterado em 15/05/2012, como um complexo social 

composto de salas e estruturas de apoio ao funcionamento de serviços, cujas instalações são cedidas 

aos beneficiários através da assinatura de um Contrato de Comodato, e que se destinam 

exclusivamente ao exercício da atividades conexas com o objeto do beneficiário, com exclusão de 

quaisquer outras – vide RI, cláusulas primeira, segunda e terceira, esta atividade é inadequada ao 

espaço cedido, com o agravamento de que estas festas trespassam para o espaço comum, sem que 

para tal tenham o consentimento expresso das quer das outras associações quer da Câmara Municipal. 

Por outro lado, a situação tem vindo a agravar-se, dado que são confecionadas refeições 

naquele espaço, bem como a cedência indevida das instalações do CAM a entidades terceiras (INT. 

2011/8367). 

Neste sentido, podemos concluir que, se por um lado o Contrato de Comodato existente e 

ainda em vigor não foi celebrado com a Associação de Surdos da Alta Estremadura (entidade que paga 

as quotas do CAM), mas sim com a Associação Portuguesa de Surdos, situação que deverá ser corrigida 

o mais breve possível. Por outro lado, a atividade da ASAE tem-se pautado por um comportamento 

inadequado, nomeadamente com a venda ilícita de bebidas alcoólicas e confeção de alimentos. 

Assim, proponho: 

1) a celebração de novo contrato de comodato com a Associação de Surdos da Alta Estremadura; 

2) que este novo contrato seja condicionado a: 

- Restrição do horário impreterivelmente até às 02h00 e, em casos de violação do mesmo, a 

caducidade do referido Contrato de Comodato; 

- autorização de vendas para fins de beneficência, com proibição expressa de venda de bebidas 

alcoólicas e confeção de alimentos;” 

A Câmara Municipal depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade concordar com 

a proposta acima transcrita, nomeadamente com a celebração de novo contrato de comodato. 

Mais deliberou incluir as condições de restrição do horário até às 02h00 e, em casos de 

violação do mesmo, a caducidade do referido Contrato de Comodato, e autorizar as vendas para fins de 

beneficência, com proibição expressa de venda de bebidas alcoólicas e confeção de alimentos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.2. Centro Associativo Municipal. Contrato de comodato celebrado com o Clube Basquetebol de 

Leiria 

DLB N.º 1678/12 | Presente, pela Senhora Vereadora Isabel Gonçalves, uma informação se transcreve: 

“A Câmara Municipal de Leiria assinou, em 1 de abril de 2008, um Contrato de Comodato com 

o Clube de Basquetebol de Leiria (CBL), para a ocupação da sala n.º 5, com uma área de 71m2, 

composta por duas divisões e com acesso direto para o exterior, no Centro Associativo Municipal de 

Leiria (CAM) e sujeita ao pagamento de quota mensal no valor de €134,29 (centro e trinta e quatro 

euros e vinte e nove cêntimos). 

Posteriormente deliberou, em sua reunião de 14 de abril de 2009, autorizar a ocupação de 

apenas 28m2 daquele espaço, sujeita ao pagamento de quota mensal no valor de €52,96 (cinquenta e 

dois euros e noventa e seis cêntimos);    
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No início do presente ano, veio o CBL solicitar a ocupação do espaço adjacente à sala n.º 5 para 

a prática de “Yoga do Riso” (ENT. 2012/8300) a qual obteve parecer desfavorável da Comissão de 

Gestão (ENTFE. 2012/9162) e notificação da Câmara Municipal de Leiria, da intenção de indeferimento 

do pedido (SAI. 2012/16019). 

Em sede de audiência de interessados, veio o requerente manifestar a pretensão de ocupar 

novamente todo o espaço (ENT. 2012/18464), para realização das atividades que decorrem dos seus 

estatutos, excluindo a atividade do “Yoga do Riso”, respeitando assim, a alínea b) do artigo 16.º do 

Regulamento Interno do Centro Associativo, aprovado em reunião de Câmara Municipal de 28 de junho 

de 2000 e alterado em reunião de Câmara Municipal de 15 de maio de 2012; 

Considerando o atrás disposto, e não havendo inconveniente na ocupação da sala n.º 5 na sua 

totalidade, proponho que a Câmara Municipal autorize o Clube de Basquetebol de Leiria a reocupar a 

respetiva sala, composta por duas divisões e com uma área de 71m2, sujeita ao pagamento de quota 

mensal no valor de €134,29 (centro e trinta e quatro euros e vinte e nove cêntimos). 

Mais proponho que esta autorização tenha efeitos a partir do mês de janeiro de 2013.” 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade autorizar o 

Clube de Basquetebol de Leiria, a reocupar a totalidade da sala n.º 5 do Centro Associativo Municipal de 

Leiria, com efeitos a 1 de janeiro de 2013. 

Mais deliberou dar conhecimento da presente deliberação à Comissão de Gestão do CAM. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.3. Feira de Maio 2013 

O Senhor Vereador Gastão Neves questionou se estavam acauteladas as medidas de 

segurança para utilização do Topo Norte do estádio, ao que a senhora Vereadora Isabel Gonçalves 

respondeu que tudo se encontrava acautelado, o recinto este ano teria melhores condições de 

segurança que o anterior, existiam quatro câmaras de videovigilância para instalar o parque de 

exposições, o acesso de ambulâncias estará facilitado, tinham extintores, sinalização de segurança, 

saídas de emergência, todas as condições que serviram para a realização do evento do Euro 2004. 

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira questionou se com a escolha desta localização para a 

Feira de Maio haveria menos custos, ao que a Senhora Vereadora Isabel Gonçalves respondeu 

afirmativamente. 

O Senhor Vereador António Martinho questionou quanto ao isolamento, tendo sido 

respondido que este será reforçado. 

O Senhor Vereador Carlos Vitorino questionou se foi salvaguardada a carga provocada pelos 

equipamentos de diversão no betuminoso. 

A Senhora Vereadora Isabel Gonçalves garantiu que as infraestruturas estavam consolidadas e 

cada expositor deixava um cheque caução que seria restituído no final da feira com as contas apuradas 

e no caso de não existirem danos. Mais informou, que no próximo ano iriam aumentar os valores de 

caução para valores fixos de €600,00 para todos, à exceção dos divertimentos que será de €1.200,00. 

*** 

DLB N.º 1679/12 | Presente, pela Senhora Vereadora Isabel Gonçalves, a seguinte informação: 
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“A Feira Anual de Leiria – Tradicional Feira de maio tem como objetivo principal a promoção 

das mais variadas atividades económicas, contando com expositores representativos do tecido 

empresarial da região, bem como instituições locais, a par de um programa de animação diversificado. 

Pretendendo dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido relativamente ao 

evento promovido anualmente pelo Município de Leiria, é presente a proposta de realização da “Feira 

Anual de Leiria – Tradicional Feira de maio”, no período de 4 a 26 de maio de 2013, nas condições que 

se abaixo se transcrevem: 

“MUNICÍPIO DE LEIRIA 

FEIRA ANUAL DE LEIRIA - TRADICIONAL FEIRA DE MAIO 

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

PROGRAMA 

Capítulo I 

Disposições gerais 

Artigo 1.º 

Objeto  

O presente Programa destina-se a definir o procedimento para a realização da Feira Anual de 

Leiria/Tradicional Feira de maio, doravante designada apenas por Feira. 

Artigo 2.º 

Organização da Feira 

A Organização da Feira é da responsabilidade do Município de Leiria, que poderá contar, para o efeito, 

com a colaboração de outras associações ou entidades do concelho. 

Artigo 3.º 

Data e horário de realização da Feira 

1. A Feira realizar-se-á no período de 4 a 26 de maio de 2013. 

2. O período de abertura da Feira é o seguinte: 

a) No dia 4 de maio de 2013 – abertura às 15:00 horas e encerramento às 02:00 horas do dia 

seguinte; 

b) Dos domingos a quintas-feiras – abertura às 11:00 horas e encerramento à 01:00 hora do dia 

seguinte; 

c) Às sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado – abertura às 11:00 horas e encerramento, no 

limite, às 02:00 horas do dia seguinte. 

Artigo 4.º 

Gestão da Feira 

A gestão da Feira compete à Comissão Coordenadora da Feira de maio de 2013, doravante designada 

apenas por Comissão, devidamente autorizada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

Artigo 5.º 

Competências da Comissão 

Compete à Comissão: 

a) Proceder à abertura e análise das candidaturas; 
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b) Propor a adjudicação dos lugares destinados à participação na Feira, bem como a sua 

concreta localização; 

c) Informar sobre quaisquer outros assuntos que, relacionados com a Feira, lhe sejam 

submetidos pela Câmara Municipal ou suas unidades orgânicas, para apreciação. 

Artigo 6.º 

Setores e lugares da Feira 

1. A Feira encontra-se organizada por setores de atividade, os quais se encontram identificados em 

planta que constitui o Anexo I ao presente Programa, que dele faz parte integrante. 

2. Os setores da Feira estão divididos em lugares, cujo número, designação e valor base para 

adjudicação estão definidos no Anexo II ao presente Programa, que dele faz parte integrante. 

Capítulo II 

Procedimento 

Artigo 7.º 

Apresentação de candidaturas 

1. Podem apresentar candidatura para participar na Feira, as pessoas singulares ou coletivas, 

nacionais ou estrangeiras, que assumam total responsabilidade pela atividade que se propõem 

exercer, e desde que esta se enquadre no âmbito das iniciativas a realizar nesta Feira. 

2. A candidatura à Feira implica a aceitação das normas do presente programa. 

3. As candidaturas devem ser apresentadas individualmente para um lugar e por cada tipo de 

atividade, e instruídas com os seguintes documentos: 

a. Boletim de candidatura, a fornecer pela Comissão ou disponível no sítio do Município de 

Leiria em www.cm-leiria.pt; 

b. Proposta de pagamento, a fornecer pela Comissão ou disponível no sítio do Município de 

Leiria em www.cm-leiria.pt, relativa ao lugar a que se candidata, não podendo ser inferior ao 

valor mínimo definido no presente programa; 

c. Cartão de cidadão ou fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contribuinte do 

candidato, quando aplicável; 

d. Tratando-se de pessoa coletiva, cartão de identificação de pessoa coletiva, cartão de 

contribuinte, certidão do registo comercial ou código de acesso à certidão permanente e 

bilhete de identidade do representante legal, quando aplicável; 

e. Declaração de inicio de atividade, quando aplicável; 

f. Certidão comprovativa de que a sua situação perante a Administração Fiscal se encontra 

regularizada (ou autorização para consulta de situação tributária); 

g. Certidão comprovativa de que a sua situação perante a Segurança Social se encontra 

regularizada (ou autorização para consulta de situação perante a Segurança Social); 

h. Fotocópia do cartão de feirante, quando aplicável; 

i. Memória descritiva dos equipamentos a instalar, acompanhada de fotografia a cores. 

4. A não entrega dos documentos referidos no número anterior, por facto imputável a outra 

entidade, deve ser comprovada mediante a apresentação do respetivo comprovativo do 
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requerimento e ser obrigatoriamente suprido até ao dia imediatamente anterior ao referido no 

número 2 do artigo 13.º do presente Programa. 

5. Os documentos referidos no número 3, que constituem a candidatura, devem ser encerrados em 

invólucro opaco e fechado, contendo no exterior a identificação do candidato e do lugar a que se 

candidata. 

Artigo 8.º 

Prazo de entrega de candidaturas 

1. Os interessados devem entregar as candidaturas no Gabinete da Feira de maio de 2013 da Câmara 

Municipal de Leiria, ou remeter as mesmas por correio registado, até ao dia 1 de fevereiro de 

2013, inclusive, e nelas deve constar como remetente Candidatura à Feira de maio 2013. 

2. As candidaturas enviadas por correio serão consideradas, para os devidos efeitos, se tiverem sido 

registadas nos CTT até à data referida no número anterior, e cuja receção se processe nos três 

dias úteis seguintes. 

Artigo 9.º 

Abertura das candidaturas 

1. As candidaturas serão abertas em sessão pública na sala de reuniões da Câmara Municipal de 

Leiria, sita no edifício dos Paços de Concelho, de acordo com o seguinte calendário: 

Atividades Dia Hora 

Restauração e bebidas 8 fevereiro 10:30h 

Pavilhões expositores, automóveis, bijutaria, quinquilharia, balões, malas, móveis, 
brinquedos, etc. 

 
9 fevereiro  

 
10:30h 

Jogos, divertimentos infantis e familiares 8 fevereiro 14:30h 

Divertimentos adultos 9 fevereiro 14:30h 

2. A abertura das candidaturas destina-se a divulgar aos interessados as propostas de pagamento 

apresentadas pelos candidatos.  

3. Qualquer interessado pode assistir à sessão de abertura das candidaturas, mas apenas podem 

nela intervir os candidatos, os seus representantes legais ou aqueles que estiverem devidamente 

mandatados para o efeito, através de procuração. 

Artigo 10.º 

Análise das candidaturas 

Depois de realizado o ato referido no artigo anterior, a Comissão procede à análise das candidaturas 

apresentadas. 

Artigo 11.º 

Causas de exclusão 

Constituem causas de exclusão do procedimento as candidaturas: 

a) Apresentadas depois do termo do prazo fixado no n.º 1 do artigo 8.º do presente Programa; 

b) Que não se encontrem instruídas de acordo com o n.os 3 e 4 do artigo 7.º do presente 

Programa; 

c) Com proposta de valor inferior ao montante mínimo fixado no presente Programa; 

d) Apresentadas por candidatos que se encontrem em situação de dívida perante o Município de 

Leiria ou perante a Administração Fiscal e/ou Segurança Social. 
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e) Cujo candidato se encontre suspenso de participar na Feira, por decisão tomada pela Câmara 

Municipal de Leiria, e procure candidatar-se por interposta pessoa; 

f) Que obtiveram avaliação com pontuação negativa 0 (zero) em qualquer dos parâmetros da 

Ficha de Avaliação de Qualidade na última Feira em que participaram, nomeadamente, por: 

i) Incumprimento das Normas Regulamentares da Feira; 

ii) Exercerem pressões sobre outros candidatos, no sentido de limitar a sua liberdade de 

candidatura; 

iii) Exercerem pressões sobre a Comissão para a concessão de lugares na Feira; 

iv) Exibirem equipamentos que suscitem dúvidas em relação à segurança; 

v) Evidenciarem mau relacionamento com Comissão ou com Outros Feirantes e Utentes da 

Feira; 

vi) Utilização de colaboradores castigados/suspensos de participar na Feira; 

vii) Indicarem áreas inferiores às necessárias para a instalação da atividade.  

viii) No caso de serem criadas dificuldades na implantação do equipamento do próprio ou de 

outrem pelos motivos acima referidos, o candidato, além da sanção na Ficha de 

Avaliação, será impossibilitado de efetuar a montagem, e perderá todos os valores já 

pagos ao Município, bem como a respetiva caução; 

ix) No caso de se verificar que as áreas são diferentes das definidas no boletim de candidatura 

e se for possível a implantação do equipamento nestas áreas, o candidato além da 

sanção na Avaliação, perderá a respetiva caução. 

Artigo 12.º 

Critérios de adjudicação 

1. A adjudicação é feita segundo os critérios seguintes, a que correspondem os coeficientes de 

ponderação: 

a) Proposta de preço (PP) – 90% 

b) Qualidade, originalidade, estética e inovação do equipamento a expor (QOEI) – 10% 

2. O critério referido na alínea b) do número anterior será apreciado e pontuado segundo o mérito 

da memória descritiva e fotografia apresentada e de acordo com uma escala qualitativa pré-

determinada, a que corresponde a seguinte tabela numérica: 

Mau ………………… (0-20) pontos 

Insuficiente ….… (21-40) pontos 

Suficiente ……… (41-60) pontos 

Bom ………………...(61-80) pontos 

Muito Bom ………(81-100) pontos 

3. A adjudicação resulta da aplicação da seguinte fórmula: 

CF = (90 x PP) + (10 x QOEC) : 100 
Em que: 

CF = Classificação final 

PP = Pontuação atribuída ao critério “proposta de pagamento” 
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QOEC = Pontuação atribuída ao critério “qualidade, originalidade, estética e inovação do 

equipamento a expor” 

4. Cada lugar é adjudicado ao candidato que, de acordo com a fórmula prevista no número anterior, 

obtenha a classificação final mais elevada. 

5. Caso um lugar obtenha duas ou mais classificações finais com o mesmo valor, a sua adjudicação 

será efetuada, pela ordem das alíneas seguintes, ao candidato que: 

a) Apresente a proposta de pagamento mais elevada; 

b) Detenha o melhor registo de assiduidade à feira, em função do número de anos que se 

apresentou como opositor efetivo à Feira Tradicional de maio, tenha ou não sido 

contemplado com um lugar, com o limite de anos a pontuar de 20 (vinte). 

6. Quando tenha sido apresentada apenas uma candidatura para um lugar não serão de aplicar os 

critérios de seleção e a adjudicação será feita ao único candidato. 

Artigo 13.º 

Relatório preliminar 

1. Finda a análise referida no artigo 8.º do presente Programa, a Comissão elabora 

fundamentadamente um relatório preliminar, no qual propõe a exclusão das candidaturas que 

não cumpram com o disposto no artigo 9.º do presente Programa, bem como a ordenação das 

candidaturas admitidas.  

2. O relatório preliminar deve ser afixado nos lugares habituais e disponibilizado para consulta na 

internet, no sítio do Município de Leiria, em www.cm-leiria.pt, até ao dia 22 de fevereiro de 2013. 

Artigo 14.º 

Audiência prévia 

Elaborado o relatório referido no artigo anterior, podem os candidatos pronunciar-se, por escrito, sobre 

o mesmo, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da data da sua publicitação. 

Artigo 15.º 

Relatório final 

1. Cumprido o disposto no artigo anterior, a Comissão elabora um relatório fundamentado, no qual 

pondera as observações apresentadas pelos candidatos ao abrigo do direito de audiência prévia, 

mantendo ou modificando o teor e as conclusões do relatório preliminar. 

2. O relatório final é afixado nos lugares habituais e disponibilizado para consulta na internet, no sítio 

do Município de Leiria, em www.cm-leiria.pt. 

3. Caso ocorra uma alteração da ordenação das candidaturas constante do relatório preliminar, a 

Comissão procede a nova audiência prévia, nos termos previstos no artigo anterior, restrita aos 

candidatos interessados, sendo subsequentemente aplicável o disposto no número 1. 

4. O relatório final é enviado à Câmara Municipal de Leiria para a aprovação das propostas nele 

contidas. 

Artigo 16.º 

Competência para a adjudicação 

1. Compete à Câmara Municipal de Leiria deliberar sobre a adjudicação dos lugares da Feira. 
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2. A decisão de adjudicação será publicitada nos locais habituais e no sítio do Município de Leiria, em 

www.cm-leiria.pt, até ao dia 29 de março de 2013. 

Artigo 17.º 

Apresentação de documentos 

Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, os adjudicatários dos lugares da Feira serão notificados, 

através de carta simples para a morada referenciada nos Boletins de Candidatura, no sentido de, no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, apresentarem junto da Câmara Municipal de Leiria, das 09:00 às 

12:00 horas e das 14:00 às 15:30 horas, os documentos a seguir mencionados, de acordo com o 

respetivo setor: 

a) Documentos comuns: 

i) Identificação e fotografias a cores de todos os colaboradores; 

ii) Título de propriedade dos equipamentos sujeitos a registo; 

iii) Fotocópia da apólice de seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais, bem como o 

correspondente comprovativo de pagamento; 

iv) Cheque à ordem do Município de Leiria com o valor da proposta apresentada, acrescido do 

IVA à taxa legal em vigor, ou comprovativo de pagamento deste montante emitido pela 

Tesouraria da Câmara Municipal de Leiria, até às 15:00 horas do dia 5/04/2012. 

v) Salvo nos casos referidos na alínea seguinte, os adjudicatários devem apresentar um 

cheque caução no montante de € 600,00 (seiscentos euros), emitido à ordem do 

Município de Leiria, destinado a assegurar a participação do titular, permanecendo até ao 

final da Feira como garantia do cumprimento das normas constantes do presente 

Programa e ressarcimento de eventuais danos causados ao Município de Leiria. 

b) Documentos específicos: 

i) Setor de Diversões: 

§1 - Último certificado de inspeção do equipamento, emitido por entidade acreditada 

para o efeito, de acordo com a legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 

setembro); 

§2 - Cheque caução no valor de €1.200,00, emitido à ordem do Município de Leiria, 

destinado a assegurar a participação do titular, permanecendo até ao final da Feira como 

garantia do cumprimento das normas constantes do presente Programa e ressarcimento 

de eventuais danos causados ao Município de Leiria. 

ii) Setor de Diversões – Divertimentos/Jogos: 

§1 – Registo de cada máquina a ser posta em exploração; 

§2 – Classificação do(s) tema(s) de jogo(s) de cada máquina a ser posta em exploração; 

§3 – Pedido de Licença de Exploração; 

§4 – Cheque caução no valor de €1.200,00, emitido à ordem do Município de Leiria, 

destinado a assegurar a participação do titular, permanecendo até ao final da Feira como 

garantia do cumprimento das normas constantes do presente Programa e ressarcimento 

de eventuais danos causados ao Município de Leiria. 

iii) Setor de Restauração e Bebidas: 
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§1 – Documento de vistoria higiossanitária da unidade móvel (atualizado, emitido há 

menos de um ano); 

§2 – Declaração de aptidão, por cada interveniente no exercício da atividade; 

§3 – Documento original do Termo de Responsabilidade, que ateste a qualidade dos 

equipamentos, devidamente assinados por técnico credenciado para o efeito; 

§4 – Cheque caução no valor de €1.200,00, emitido à ordem do Município de Leiria, 

destinado a assegurar a participação do titular, permanecendo até ao final da Feira como 

garantia do cumprimento das normas constantes do presente Programa e ressarcimento 

de eventuais danos causados ao Município de Leiria. 

Artigo 18.º 

Caducidade da adjudicação 

1. A adjudicação caduca se o adjudicatário, por facto que lhe seja imputável, não apresentar os 

documentos referidos no artigo anterior, no prazo fixado para o efeito. 

2. Caso a não apresentação dos documentos, no prazo fixado, ocorra por facto que não lhe seja 

imputável, pode o adjudicatário, por escrito e alegando os fundamentos que estiveram na base de 

tal incumprimento, requerer que lhe seja concedido um prazo adicional para a apresentação do(s) 

documento(s) em falta. 

3. Se o pedido referido no número anterior vier a ser deferido e o adjudicatário não apresentar os 

documentos no prazo que lhe foi concedido, caduca a adjudicação. 

4. A caducidade da adjudicação implica a perda, a favor do Município de Leiria, de todas as quantias 

já pagas ou prestadas e determina que a Câmara Municipal de Leiria adjudique o lugar à 

candidatura ordenada imediatamente a seguir. 

Artigo 19.º 

Desistência 

1. Considera-se que o candidato desistiu da sua participação na Feira se não ocupar o lugar que lhe 

foi adjudicado, até ao dia 02/05/2013. 

2. A desistência implica a perda, a favor do Município de Leiria, de todas as quantias já pagas ou 

prestadas, salvo nas situações seguintes e desde que devidamente comprovadas: 

a) Morte do adjudicatário; 

b) Falência ou insolvência do adjudicatário; 

c) Prisão; 

d) Outras situações ponderosas, desde que devidamente comprovadas e aceites pela Câmara 

Municipal de Leiria. 

3. No caso de desistência, pode o lugar ser adjudicado à candidatura ordenada imediatamente a 

seguir. 

4. A Câmara Municipal de Leiria reserva o direito de proceder à adjudicação dos lugares onde tenha 

ocorrido a desistência a atividades diferentes do previsto no mapa de distribuição, bem como a 

mudança ou atribuição de um espaço não definido em planta, desde que se verifique a 

necessidade de melhoramento do funcionamento da área destinada à Feira. 

Artigo 20.º 
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Deserção 

1. Se não forem apresentadas candidaturas para um determinado lugar, este considera-se deserto, 

podendo a Câmara Municipal de Leiria adjudica-lo a título ocasional, aplicando-se no demais o 

disposto no presente Programa. 

2. A Câmara Municipal de Leiria reserva o direito de proceder à adjudicação dos lugares desertos a 

atividades diferentes do previsto no mapa de distribuição, bem como a mudança ou atribuição de 

um espaço não definido em planta, desde que se verifique a necessidade de melhoramento do 

funcionamento da área destinada à Feira. 

Artigo 21.º 

Distribuição, ocupação e montagem 

1. A distribuição dos lugares terá lugar a partir do dia 15 de abril de 2013, das 09:30 às 12:00 horas e 

das 14:30 às 17:00 horas. 

2. A ocupação e montagem só serão iniciadas após boa cobrança do montante constante da 

proposta, devendo ocorrer até 2 de maio de 2013. 

3. A montagem dos equipamentos de diversão apenas poderá ocorrer após a autorização de 

instalação prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de 

setembro. 

4. Após a montagem dos equipamentos de diversão deve ser exibido o termo de responsabilidade 

durante o período de funcionamento da Feira, nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 

268/2009, de 29 de setembro. 

5. No sector de restauração e bebidas, após a ocupação dos lugares e montagem, terá lugar a 

vistoria prevista no n.º 3 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 234/2007, de 19 de junho. 

Artigo 21.º 

Instalações sonoras 

1. As emissões sonoras devem obedecer ao Regulamento Geral do Ruído, e só são permitidas até às 

24:00 horas, de domingos a quintas-feiras, e até à 01:00 hora às sextas-feiras, sábados e vésperas 

de feriado. 

2. Os adjudicatários obrigam-se ao cumprimento das normas das instalações sonoras da Feira, 

constantes do Anexo III ao presente Programa, que dele faz parte integrante. 

3. A Câmara Municipal pode determinar a redução do volume de som, a proibição do funcionamento 

dos equipamentos sonoros ou o termo da produção sonora, quando verificar que não é cumprido 

o disposto no número anterior, caso em que poderá, ainda, ordenar a sua suspensão temporária 

ou definitiva até ao término da Feira, e impedir a sua participação em eventos futuros. 

4. No setor de diversões não é permitida a utilização de aparelhagem sonora com emissões musicais 

a partir de cada Divertimento, sendo apenas permitida a utilização desta para efetuar avisos ao 

público em geral, através do microfone. 

5. No caso de existir Cabine Sonora, todos os Divertimentos são obrigados a fazer a ligação à mesma, 

de modo a que possam produzir emissões sonoras musicais.  

Artigo 22.º 

Energia elétrica 
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1. O fornecimento de energia elétrica no recinto da Feira é da competência da Câmara Municipal de 

Leiria. 

2. É obrigatória a instalação de energia elétrica em todos os lugares, devendo, para o efeito, os 

respetivos titulares requererem a respetiva ligação diretamente à EDP, bem como possuírem um 

quadro elétrico com proteção de pessoas e bens, de acordo com a legislação em vigor. 

3. Salvo os casos previstos no nº 3.1 do anexo II ao presente Programa, é obrigatória a instalação de 

energia elétrica em todos os stands expositores que necessitem de energia trifásica, devendo os 

seus titulares requererem a respetiva ligação diretamente à EDP. 

4. É proibida a derivação de energia elétrica entre lugares ou qualquer outra instalação, salvo se for 

autorizada pela Comissão ou pela EDP. 

Artigo 23.º 

Água 

1. O fornecimento de água no recinto da Feira é competência da Câmara Municipal de Leiria. 

2. A ligação aos pontos de água é da responsabilidade do titular do lugar. 

Artigo 24.º 

Responsabilidade por danos ou acidentes 

1. A Câmara Municipal de Leiria não se responsabiliza por quaisquer danos ou prejuízos que venham 

a ocorrer na Feira, com os agentes económicos, os seus colaboradores ou produtos, 

independentemente, da sua natureza ou dos factos que lhe derem origem, nomeadamente, 

cheias, incêndio, furtos, danos corporais e/ou materiais, não lhe competindo, portanto, o 

pagamento de qualquer quantia a título de indemnização. 

2. O seguro dos produtos expostos e quaisquer outros seguros, nomeadamente o de 

responsabilidade civil e acidentes pessoais, são da responsabilidade dos participantes na Feira. 

Artigo 25.º 

Normas de segurança 

1. À Câmara Municipal de Leiria compete implementar dispositivos de segurança e proteção contra 

incêndios no recinto da Feira, os quais devem encontrar-se devidamente identificados. 

2. Todos os participantes devem respeitar as seguintes disposições: 

a) Não ocupar as vias de acesso e circulação interna, de modo a garantir o livre acesso de veículos 

de socorro, quando necessário; 

b) Dispor de extintores de incêndio nos respetivos lugares, no caso de utilizarem sistemas de fogo 

ou aquecimento. 

Artigo 26.º 

Circulação no recinto da Feira 

1. É expressamente proibido a permanência, o estacionamento e a circulação de quaisquer veículos 

automóveis no recinto da Feira, incluindo os reboques ou roulottes para dormitório, a partir do dia 

29 de abril de 2013, salvo se encontrarem totalmente integrados nas próprias instalações. 

2. No decorrer da Feira, apenas será permitida a entrada e circulação de veículos automóveis das 

08:00 às 11:00 horas, por acessos previamente sinalizados para o efeito e desde que pelo tempo 

estritamente necessário para promover o reabastecimento de qualquer instalação. 
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3. Excecionalmente, será permitida a entrada aos domingos, das 08:00 às 11:00 horas, quando se 

verifique que os volumes, quer pelas suas dimensões quer pelo seu peso, não possam ser 

transportados manualmente. 

4. O disposto nos números anteriores não é aplicável às viaturas de emergência ou outros veículos 

devidamente autorizadas pela Comissão. 

Artigo 27.º 

Desmontagem 

1. A desmontagem das instalações e/ou divertimentos deve ocorrer nos 5 (cinco) dias subsequentes 

ao términus da Feira. 

2. A Câmara Municipal de Leiria não se responsabiliza por quaisquer danos ou prejuízos que venham 

a ocorrer com os agentes económicos, seus colaboradores ou produtos, na sequência da 

desmontagem das instalações e/ou divertimentos, não lhe competindo, portanto, o pagamento de 

qualquer quantia a título de indemnização. 

3. Findo o prazo referido no número 1, sem que se proceda à desmontagem das instalações e/ou 

divertimentos por parte do participante, pode a Câmara Municipal de Leiria proceder à sua 

remoção do lugar e armazená-los à ordem do seu proprietário, o qual perde o direito à restituição 

da caução. 

4. No caso previsto no número anterior, a Câmara Municipal de Leiria notifica o proprietário das 

instalações e/ou divertimentos para a morada indicada no Boletim de Candidatura, no sentido 

deste, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, proceder ao levantamento dos bens removidos, sob a 

pena dos mesmos serem considerados abandonados e adquiridos pelo Município de Leiria. 

5. No decurso da Feira, os participantes não podem abandonar os lugares que lhe foram adjudicados 

ou proceder à desmontagem das instalações e/ou divertimentos, salvo por motivo de força maior, 

devidamente comprovado e autorizado pela Comissão. 

Artigo 28.º 

Obrigações dos participantes na Feira 

Constituem obrigações dos participantes: 

a) Cumprir as normas legais e regulamentares em vigor referentes à atividade desenvolvida; 

b) Respeitar o disposto no presente programa; 

c) Respeitar os limites legais de ruído, de acordo com o disposto no Regulamento Geral do 

Ruído; 

d) Executar atempadamente os trabalhos necessários à instalação dos equipamentos, de forma 

a permitir a realização das vistorias e a abertura da feira na data prevista; 

e) Proceder à abertura e ao encerramento das instalações diariamente, de acordo com o 

horário fixado para o efeito; 

f) Não ocupar o espaço público ou outros lugares para além daquele que lhe tenha sido 

atribuído; 

g) Manter limpo e arrumado o lugar atribuído, bem como o espaço circundante; 
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h) Tratar de forma educada e respeitosa todos aqueles com quem se relacionem no decorrer da 

Feira, nomeadamente, outros participantes, clientes, colaboradores, membros da Comissão 

Coordenadora, funcionários da Câmara Municipal e agentes da autoridade; 

i) Zelar pelo bom comportamento dos seus colaboradores; 

j) Dar conhecimento de qualquer anomalia verificada no recinto da feira; 

k) Colaborar com as entidades policiais, ASAE, funcionários da Câmara Municipal de Leiria, 

sempre que tal se mostre necessário, cumprindo o que lhe for determinado; 

l) Depositar os lixos nos contentores ou outros recipientes existentes no recinto da feira, nos 

termos previstos no Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos e Higiene Pública do 

Município de Leiria; 

m) Remover os produtos e equipamentos nos 5 dias subsequentes ao encerramento da Feira; 

n) Requerer a ligação do lugar que lhe foi atribuído à rede elétrica; 

o) Não abandonar o lugar atribuído no decorrer da Feira; 

p) Não ceder, subalugar ou partilhar o direito de ocupação do respetivo lugar; 

q) Os Participantes devem afixar, de modo legível e visível ao público em geral, os preços dos 

produtos expostos, nos termos do Decreto-lei n.º 138/90, de 26 de abril, alterado, e do 

Decreto-lei n.º 42/2008, de 10 de março. 

Artigo 29.º 

Proibições 

São proibidas as práticas comerciais desleais, enganosas ou agressivas, nos termos da legislação em 

vigor. 

Artigo 30.º 

Infrações 

1. Sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, sempre que se verifiquem infrações às 

disposições contidas no presente Programa, a Câmara Municipal de Leiria, pode determinar: 

a) A perda da caução prestada; 

b) O encerramento e retirada das instalações pelo infrator; 

c) A proibição de participar diretamente ou por interposta pessoa, durante determinado período, 

em eventos cuja organização dependa da Autarquia. 

2. A decisão de encerramento de instalações e de desocupação de espaços/lugares, quando tomada 

nos termos do número anterior, não confere direito a qualquer indemnização por parte da 

Câmara Municipal de Leiria. 

Artigo 31.º 

Fiscalização 

A fiscalização do cumprimento do disposto no presente Programa, assim como todas as normas de 

segurança inerentes à organização e funcionamento da Feira compete ao Serviço de Fiscalização Geral 

da Câmara Municipal de Leiria, sem prejuízo das competências atribuídas a outras entidades. 

Artigo 32.º 

Vigilância e limpeza 
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1. A vigilância do recinto da Feira será assegurada por Empresa Especializada, cabendo, todavia, aos 

participantes, a vigilância dos seus próprios espaços, sendo da sua inteira responsabilidade a 

segurança dos materiais e produtos expostos. 

2. A Limpeza das áreas de trânsito dentro do recinto da Feira é da responsabilidade da Câmara 

Municipal de Leiria e executada de acordo com plano próprio. 

3. A não restituição, no final da Feira, dos contentores fornecidos no ato da instalação implica a 

perda do depósito de caução. 

Artigo 33.º 

Avaliação de qualidade 

1. Todos os participantes na Feira serão sujeitos a uma avaliação durante a sua realização, que visa 

avaliar a qualidade da sua participação no evento. 

2. A avaliação de qualidade decorre desde o período das candidaturas até ao fim da desmontagem 

das instalações e/ou divertimentos. 

3. Até ao dia 28 de junho de 2013, será afixada no edifício dos Paços de Concelho desta Autarquia 

uma listagem provisória das classificações atribuídas no âmbito da avaliação de qualidade, e os 

participantes notificados da mesma, por via postal simples. 

4. O participante disporá do prazo de 10 (dez) dias úteis para efetuar, por escrito, as observações 

relativas à classificação obtida no âmbito da avaliação de qualidade. 

5. As observações apresentadas pelo participante, nos termos do número anterior, devem ser 

decididas no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após o fim do prazo previsto para o efeito. 

Artigo 34.º 

Restituição dos cheques caução 

As cauções que hajam sido prestadas nos termos do presente Programa serão devolvidas até ao fim do 

mês de julho, desde que não tenha ocorrido qualquer facto que implique a sua perda a favor do 

Município de Leiria. 

Capítulo III 

Disposições finais 

Artigo 35.º 

Casos omissos 

As dúvidas, erros e omissões suscitadas pelo presente Programa serão resolvidas e integradas por 

deliberação da Câmara Municipal de Leiria. 

Artigo 36.º 

Responsabilidade 

1. Cada participante é responsável perante as entidades fiscalizadoras e pelo exercício da respetiva 

atividade, em conformidade com todas as normas legais e regulamentares que lhe sejam 

aplicadas, nomeadamente, em matéria de higiene, segurança e saúde públicas, não podendo ser 

imputada qualquer responsabilidade à Câmara pelo eventual incumprimento levado a cabo pelos 

participantes. 

2. O participante é responsável pelo pagamento da área ocupada pelo material por si exposto fora 

do lugar que lhe foi adjudicado, nas condições seguintes: 
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a) Quando o material exposto se situa junto da instalação comercial, com uma importância igual 

à paga pela instalação, sob pena de perda da caução; 

b) Quando o material exposto se situa em zona não confinante com a instalação comercial, a 

importância será igual ao dobro da quantia paga, por aquela, por cada dia de utilização, sob 

pena de perda da caução. 

Artigo 37.º 

Definições 

Para efeitos do presente Programa, devem ser consideradas as seguintes definições: 

a) Candidatura Efetiva

b) 

 – Toda a Candidatura apresentada com valor igual ou superior à base de 

licitação e com toda a documentação exigida pelo presente edital para esse Tipo de Atividade; 

Opositor Efetivo

c) 

 – O Feirante com Candidatura Efetiva para o mesmo Tipo de Atividade; 

Divertimento Aberto

d) 

 – O divertimento que possui o seu perímetro totalmente aberto, 

permitindo a visibilidade do seu funcionamento e a visibilidade de outros divertimentos, 

qualquer que seja a posição em relação ao mesmo; 

Divertimento de Instalação Lateral

e) 

 – O divertimento que, devido à sua construção, possui o 

seu perímetro ou parte fechado ou o divertimento que devido ao facto de possuir laterais ou 

traseiras fechadas, obrigam a uma montagem específica (lateral); 

Tômbola

f) 

 - Os tipos de jogos com sorteios numerados, figurados ou sorteados por palavras ou 

cores; 

Colaboradores

g) 

 – Os familiares dos candidatos, conjugues, uniões de facto, parentes na linha 

direta, ascendentes e descendentes, e ainda pessoas singulares empregados ou não, que 

colaborem no exercício da atividade; 

Lugar em Espaço a Céu Aberto

h) 

 - Espaço para exploração de um Tipo de Atividade, em 

estrutura e montagem dos próprios concorrentes, que inclui a área total ocupada, 

nomeadamente com toldos, avançados, palas, anexos ou outras formas de apoio à instalação; 

Espaço Estandardizado

Artigo 38.º 

 – Espaço com medidas definidas pela Comissão Coordenadora 

compondo um lote para desenvolvimento de um Tipo de Atividade, em instalações dos 

concorrentes; 

Consulta do Programa 

Este Programa pode ser consultado no edifício sede do Município de Leiria e seu sítio, em www.cm-

leiria.pt

Artigo 39.º 

. 

Publicidade 

O presente Programa será publicitado através de Edital a afixar no edifício sede do Município de Leiria e 

seu sítio, em 

Artigo 40.º 

www.cm-leiria.pt. 

Anexos ao Programa 

Fazem parte integrante do Programa, como seus anexos, a planta com a organização dos setores da 

Feira, os lugares existentes na Feira e as normas das instalações sonoras da Feira. 
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ANEXO I 

PLANTA COM A ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA FEIRA 

ORGANIZAÇÃO DO RECINTO 

De acordo com a Planta de Organização do Recinto, disponível para consulta no Gabinete da Feira, o 

recinto da Feira divide-se nos seguintes setores de atividade: 

SETOR DE DIVERSÕES

• Divertimentos Adultos;  

, que inclui as seguintes Classes de Participação: 

• Divertimentos Familiares; 

• Divertimentos Infantis;  

• Divertimentos Jogos; 

SETOR DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS

• Doçarias, Aperitivos e Guloseimas;                                                                      

, que inclui as seguintes Classes de Participação: 

• Comidas e Bebidas; 

• Pavilhões da Gastronomia (Tasquinhas e Restaurantes); 

• Venda de Farturas; 

SETOR DE EXPOSIÇÕES

• Stands Exteriores de Aluguer; 

, que inclui as seguintes Classes de Participação: 

• Stands Interiores de Aluguer; 

• Estrutura Própria (Espaço de estruturas e montagens dos próprios concorrentes); 

• Expositores a Céu Aberto; 

SETOR DE PUBLICIDADE

• Publicidade Visual; 

, que inclui as seguintes Classes de Participação: 

• Ipss 

SETOR DAS INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS E AUTARQUIAS LOCAIS 

• Juntas de Freguesia 

• Associações Desportivas e Recreativas 

ANEXO II 

LUGARES NA FEIRA 

NÚMERO DE LUGARES, DESIGNAÇÃO E VALOR BASE DA PROPOSTA 

1. SETOR DE DIVERSÕES 

1.1. DIVERTIMENTOS ADULTOS 

LUGAR DESIGNAÇÃO VALOR BASE (1) 

1 Pista carros choque  12.500,00 € 

1 Divertimento aberto eletromecânico 

 • com lotação igual ou superior a 20 lugares 4.500 € 

 • com lotação inferior a 20 lugares 3.500 € 

2 Divertimento lateral eletromecânico  

 • diferentes entre si - lotação igual ou superior a 20 lugares  3.500€ 

 • diferentes entre si - lotação inferior a 20 lugares 2.000€ 
 (1) Ao valor base da proposta acresce IVA À taxa legal 

1.2. DIVERTIMENTOS FAMILIARES (mais utilizados por adultos e crianças) 
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LUGAR DESIGNAÇÃO VALOR BASE (1) 

1 Carrossel 2.000,00€ 

3 Divertimentos diferentes entre si                                                                     2.000,00€ 

1 Simulador 700,00€ 

2 Pavilhões Diferentes Entre Si (Tipo Fantasma, Casa de Espelhos ou Riso)  600,00€ 
 (1) Ao valor base da proposta acresce IVA À taxa legal 

1.3. DIVERTIMENTOS INFANTIS  

LUGAR DESIGNAÇÃO VALOR BASE (1) 

1 Pista de Carril                                                                                                    1.500,00€                           

1 Pista de Carrinhos de Choque                                                                         1.500,00€         

1 Pista de Motas de Choque 1.500,00€ 

3 Carrosséis diferentes entre si 700,00€ 

1 Comboio ou Trem                                                                                                 700,00€ 

2 Outros Divertimentos, diferentes entre si, com lotação igual ou superior a 10 lugares 1.000,00€ 

1 Divertimento com lotação inferior a 10 lugares 800,00€ 
 (1) Ao valor base da proposta acresce IVA À taxa legal 

1.4. OUTROS DIVERTIMENTOS/JOGOS COM PRÉMIOS/HABILIDADE 

LUGAR DESIGNAÇÃO VALOR BASE (1) 

2 Tômbola  3.500€                           

2 Tiro ao alvo, arremesso ou similar (instalações únicas, máximo 10mx6m) (2) 1.300€ 
 (1) Ao valor base da proposta acresce IVA À taxa legal 
(2) Nestes divertimentos é expressamente proibida a utilização de rodas 

1.5. OUTROS DIVERTIMENTOS/JOGOS SEM PRÉMIOS 

LUGAR DESIGNAÇÃO VALOR BASE (1) 

1 Pavilhão desportivo (matraquilhos e máquinas de diversão) 700€                           

1 Outros jogos sem prémios 700€ 
 (1) Ao valor base da proposta acresce IVA À taxa legal 

2. SETOR DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS  

Pequenas explorações em instalações próprias e lugares em espaço a céu aberto e estandardizado, com 

área máxima de 15,00 m2 (5mts.x3mts.). Ao equipamento que exceder esta área será cobrado o valor 

de 20,00 € por cada metro quadrado a mais, desde que exista espaço disponível para a sua colocação. 

2.1. DOÇARIAS, APERITIVOS E GULOSEIMAS  

LUGAR DESIGNAÇÃO VALOR BASE (1) 

2 Torrão de Alicante 15 €/m2 

8 Gelados (3) 200€ 

12 Pipocas (3) 150€ 

12 Algodão doce (3) 150€ 

2 Granizados 15 €/m2 

1 Outros diferentes  45 €/m2 
 (1) Ao valor base da proposta acresce IVA À taxa legal 
(3) O preço base das propostas para Gelados, Pipocas e Algodão Doce é calculado pelo número de 

máquinas a ocupar. 

2.2. COMIDAS E BEBIDAS (4) 

LUGAR DESIGNAÇÃO VALOR BASE (1) 

11 Bares (bar, pão com chouriço, pão quente, cachorros, kebab) 45,00€/m2 
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1 Bar/Farturas (convidado)                                   45,00€/m2 

7 Roulottes de venda de farturas, churros e seus derivados – espaços 
estandardizados, lotes de 11,50mts X 4,50mts (não é permitida a venda nesta 
Classe de Participação, os artigos que foram contemplados no ponto 5.2.1 sendo a 
respetiva violação sancionada na Ficha de Avaliação de Qualidade) 

 
 

4.000,00€/lote 

2 Caipirinha, Licores e Sangria ou Similar               45,00€/m2 

12 Pavilhão da Gastronomia - Tasquinhas (4,50 mts. X 3,00 mts.) com esplanada 
coberta 

   750,00€   

1 Outro Diferente                                                  45,00€/m2                           
 (1) Ao valor base da proposta acresce IVA À taxa legal 
(4) A área de esplanada será aquela que vier a ser definida para cada Classe de Participação, pela 

Comissão da Feira Anual de Leiria. Não é permitido a ocupação das vias de circulação da Feira, sendo 

esta violação sancionada na Ficha de Avaliação de Qualidade.  

3. SETOR DE EXPOSIÇÕES 

3.1. STANDS EXTERIORES E INTERIORES DE ALUGUER (3x3m, com estrado e/ou alcatifa e eletrificados)   

DESIGNAÇÃO VALOR BASE (1) 

Para Comércio – Exteriores (máximo de 4 stands por candidato) 450,00€ 

Para Comércio – Interiores  32,50€/m2 

Bar Interior c/esplanada (44 m2) 55,00€/m2 

Módulos para venda de doçarias e tremoços - Módulos Tipo Feira da Praça - Módulos 
eletrificados, destinados à venda de frutos secos, bolos regionais, tremoços e pevides.  

 
110,00€      

 (1) Ao valor base da proposta acresce IVA À taxa legal 

3.2. ESTRUTURA PRÓPRIA (Equipamentos e montagens dos próprios concorrentes) 

DESIGNAÇÃO VALOR BASE (1) 

Bijutaria/Quinquilharia, Calçado, Candeeiros, Cobres, Cutelaria, Louças/Vidros, Malas, 
Mobílias, Peles, Quadros/Espelhos, Roupas/Confeção/Tecidos, Tapeçarias / Balões 

 
15,00€/m2 

Torneados/Madeiras/ Vergas 15,00€/m2 

Flores Naturais 15,00€/m2  

Cassetes, Discos, CD, DVD 15,00€/m2 

Serigrafia e Plastificação 15,00€/m2 

Outras não contempladas nestas rubricas 15,00€/m2 

 (1) Ao valor base da proposta acresce IVA À taxa legal 

3.3. EXPOSITORES A CÉU ABERTO 

DESIGNAÇÃO VALOR BASE (1) 

Lugares para Exposição - espaços estandardizados 10mx13m (Lote: limite máximo de 4 por 
concorrente)  

550,00€/Lote 

 (1) Ao valor base da proposta acresce IVA À taxa legal 

4. SETOR DA PUBLICIDADE 

DESIGNAÇÃO VALOR BASE (1) 

Publicidade visual – por m2 (tarjas, faixas ou outros, colocados fora do espaço próprio de 
exposição) 

100€ 

 (1) Ao valor base da proposta acresce IVA À taxa legal 

5. SETOR DAS INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS E AUTARQUIAS 

LOCAIS 

É obrigatória a apresentação de candidatura nos termos do presente edital. 
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Os espaços previstos para este setor serão cedidos a título gratuito, em função do número de stands 

disponíveis para o efeito e de acordo com a o registo de entrada da respetiva candidatura. 

ANEXO III 

NORMAS DAS INSTALAÇÕES SONORAS DA FEIRA REFERIDAS NO ARTIGO 21º DO PROGRAMA 

A Feira é uma manifestação de características populares, alegre e ruidosa. Se a existência de 

música e som é encarada com desagrado por muitas pessoas, que a consideram lesiva do seu bem-

estar, é, contudo, defendida por outros como um elemento indissociável da natureza alegre da Feira. 

 Reconhece a Câmara Municipal que não pode descaracterizar a Feira proibindo as emissões das 

instalações sonoras mas sente-se na obrigação de limitar os seus efeitos sobre o bem-estar dos que se 

sentem lesados. 

 Para além de solicitar a compreensão dos feirantes e a sua melhor colaboração para garantir o 

direito de descanso daqueles que o pretendem, ou dele necessitam, importa estabelecer regras que o 

salvaguardem. 

 É com a finalidade de conciliar, tanto quanto possível, os interesses em presença que são 

aprovadas as seguintes normas das instalações sonoras no período da Feira. 

Artigo 1.º -Difusão de som 

1- A emissão de som fica condicionada ao respeito nos recetores sensíveis do valor limite do indicador 

LAeq do ruído ambiente exterior de 55 dB(A). 

2- Para efeitos de verificação dos valores referidos no número anterior o indicador LAeq reporta-se a 

um dia para o período de referência em causa. 

3- Quando da colocação de material, designadamente altifalantes, não poderão iniciar a sua 

montagem sem a presença de um dos elementos dos serviços de Fiscalização, os quais se 

encontram no secretariado da Feira. 

4- Não é permitida a utilização de altifalantes tipo “corneta” na difusão do som. 

5- Não é permitida a utilização de buzinas ou similares, bem como, através de microfone, parando o 

som musical ou sobrepondo, utilizar através da palavra diálogo para os utilizadores do 

Divertimento ou para o público em geral. 

6- As emissões, bem como o volume sonoro e a colocação de altifalantes devem ser regulados e 

colocados de forma a não incomodar os outros participantes e o público em especial. 

Artigo 2.º - Períodos de emissão 

1- As emissões sonoras devem obedecer ao Regulamento Geral do Ruído, e só são permitidas até às 

24H00, de domingo a quinta-feira e até às 01H00 às sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado. 

2- A partir das horas referidas no ponto anterior, as instalações de som serão completamente 

silenciadas. 

3- A partir das 23H00 de domingo a quinta-feira e das 24H00 às sextas, sábados e vésperas de feriado, 

as emissões sonoras devem ser significativamente reduzidas, de acordo com a legislação em vigor. 

Artigo 3.º - Fiscalização 

1- O cumprimento das disposições nos artigos anteriores será fiscalizado pelo Serviço de Fiscalização 

Geral e pelas autoridades competentes. 
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2- Poderão ser efetuadas medições sobre o valor limite do indicador LAeq do ruído ambiente exterior 

ao longo do período da Feira. 

Artigo 4.º - Incumprimento 

1- Qualquer das entidades referidas no artigo anterior pode mandar silenciar os equipamentos ou 

ordenar a redução do volume de som quando constatar que as emissões contrariam o disposto no 

artigo 1º do presente anexo. 

2- Se não forem cumpridas estas determinações, será entregue ao infrator uma advertência escrita 

emitida pela entidade que as comunicou. 

3- À segunda advertência, será feita uma participação para a Câmara Municipal que, depois de ouvir o 

infrator, pode determinar o encerramento da instalação sonora. 

4- Sem prejuízo do disposto no número anterior, a utilização abusiva de instalações sonoras pode 

determinar a atribuição da pontuação mínima na avaliação final (no valor de zero).” 

A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, ao abrigo do disposto na 

alínea g) do n.º 2 do artigo 20.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, deliberou por unanimidade 

autorizar a realização do evento designado por “Feira Anual de Leiria – Tradicional Feira de maio “, a 

realizar no período de 4 a 26 de maio de 2013, nas condições transcritas. 

Mais deliberou que a “Feira Anual de Leiria 2013 – Tradicional Feira de maio“ terá lugar no 

parque de estacionamento junto ao Estádio Municipal de Leiria e no piso zero do topo norte do referido 

estádio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.4. Plano Anual de Feiras do Concelho de Leiria 

DLB N.º 1680/12 | Presente, pela Senhora Vereadora Isabel Gonçalves, a seguinte informação: 

 “Decorre do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 42/2008, de 10 de março, a competência da Câmara 

Municipal para autorizar a realização de Feiras em espaços públicos ou privados e determinar a 

periodicidade e os locais onde as mesmas se realizam. 

Neste contexto, propõe-se à aprovação do Executivo, o Plano Anual de Feiras do Concelho de 

Leiria, infra, para vigorar no ano de 2013, após terem sido solicitados os pareceres das entidades 

representativas dos feirantes e consumidores, de acordo com o estabelecido no diploma legal acima 

referenciado. 

PLANO ANUAL DE FEIRAS DO CONCELHO DE LEIRIA - 2013  

FREGUESIA DESIGNAÇÃO  DATA LOCAL HORÁRIO TIPO 
DE RECINTO 

Arrabal Feira dos 16 Todos os dias 16 de 
cada mês 

Cardosos 8h – 18h Público - aberto 

Bajouca Feira dos 13 Todos os dias 13 de 
cada mês 

Bajouca – Largo dos 13 8h – 18h Público - aberto 

Bidoeira de Cima Feira dos 20 Todos os dias 20 de  
cada mês 

Bidoeira de Cima – Largo da 
Feira 

8h – 18h Público – aberto 

  Mercado 
Semanal 

Todos os domingos 
de cada mês 

Bidoeira de Cima – Largo da 
Feira 

8h - 13h Público - aberto 

Caranguejeira Feira do 1.º  Todos os dias 1 de 
cada mês 

Caranguejeira - Largo da 
Mata 

8h – 18h Público - aberto 

Carreira Feira dos 14 Todos os dias 14 de 
cada mês 

Carreira – Largo de S. Jorge 8h – 18h Público - aberto 
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Carvide Feira dos 22 Todos os dias 22 de 
cada mês 

Carvide – Outeiro da Fonte 8h – 18h Público - aberto 

Chainça Feira dos 11 Todos os dias 11 de 
cada mês 

Chainça – Largo de Santa 
Quitéria 

8h – 18h Público - aberto 

Coimbrão (CML) Feira da Praia do 
Pedrógão 

Todos os domingos 
de cada mês 

Pedrógão 11h – 19h Privado - 
delimitado 

Colmeias Feira dos 6 Todos os dias 6 de 
cada mês 

Colmeias – Largo de São 
Silvestre 

8h – 18h Público – aberto, 
delimitado 

    Feira de S. 
Silvestre 

Dia 31 de 
dezembro 

Colmeias – Largo de São 
Silvestre 

8h – 18h Público - aberto 

Cortes Feira de Cortes Todos os domingos 
de cada mês 

Adega Cooperativa 8h – 13h Privado - aberto, 
delimitado 

Leiria (CML) Feira de Leiria Todas as terças e 
sábados de cada 
mês 

Parque de Estacionamento 
do Estádio Municipal 

6h–16,30h Público - aberto 

Leiria (CML) Feira Tradicional 
de Leiria 

Mês de maio  Parque de Estacionamento 
do Estádio Municipal 

11h-24h Público - aberto 

Maceira Mercado Todas as 5.ª Feiras 
de cada mês 

Gândara 8h-18h Público -aberto 

Memória Feira dos 9   Todos os dias 9 de 
cada mês 

Memória 8h-18h Público -aberto 

    Feira dos 24 Todos os dias 24 de 
cada mês 

Memória 8h-18h Público -aberto 

Monte Real Feira dos 4 Todos os dias 4 de 
cada mês 

Monte Real – Largo de Santa 
Isabel 

8h-18h Público -aberto 

Monte Redondo Feira dos 29 Todos os dias 29 de 
cada mês 

Monte Redondo – Largo da 
Feira 

8h-18h Privado – aberto, 
delimitado 

    Feira do 
Domingo 

Todos os domingos 
de cada mês 

Monte Redondo – Rua 
Fonte Cova 

8h-18h Público fechado e 
circundante 

aberto 

Santa Catarina Serra Feira da Loureira Todos os 1.ºs 
domingos de cada 
mês 

Loureira 7h – 15h Público –aberto” 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, em cumprimento do disposto no artigo 7.º 

do Decreto-Lei n.º 42/2008, de 10 de março, deliberou por unanimidade aprovar o Plano Anual de 

Feiras do Concelho de Leiria para o ano de 2013, nas condições apresentadas e publicitar através de 

edital a afixar nos locais de estilo e no sítio da internet www.cm‐leiria.pt.. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.5. Alteração e substituição da deliberação relativa à denúncia do contrato de arrendamento 

efetuado com o Senhor Agostinho Luís de Oliveira Cunha 

DLB N.º 1681/12 | Presente, pela Senhora Vereadora Isabel Gonçalves, a seguinte informação: 

Tendo sido detetadas algumas incorreções na deliberação tomada pela Câmara Municipal de 

Leiria, em sua reunião de 4 de dezembro de 2012, relativa à denúncia do Contrato de Arrendamento 

efetuado com o Senhor Agostinho Luís de Oliveira Cunha, foi solicitada informação à Divisão Jurídica e 

Administrativa que a seguir se transcreve: 

“Da análise efetuada ao presente processo administrativo, em especial, à deliberação tomada 

pela Câmara Municipal de Leiria, em sua reunião de 04/12/2012, constatamos que foi determinado “(…) 

nos termos do n.º 2 do artigo 1098.º do Código Civil, aplicável por força do n.º 1 do artigo 1110.º do 

mesmo diploma legal, denunciar o contrato de arrendamento outorgado em 01/10/2010, entre o 

Município de Leiria e Agostinho Luís de Oliveira Cunha, com efeitos a 1/12/2012.” e “(…) em 

cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 1098.º do Código Civil, ordenar o pagamento das rendas 
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correspondentes ao período do pré‐aviso em falta (120 dias), de modo a que opere a cessação do 

contrato de arrendamento anteriormente referido.”. 

Acontece, porém, que: 

1. Em 13/11/2012, entrou em vigor a Lei n.º 31/2012, de 14 de agosto, diploma legal que procedeu à 

revisão do regime jurídico do arrendamento urbano, e alterou o Código Civil, o Código de Processo Civil 

e a Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, cfr. artigo 15.º;  

2. A Lei n.º 31/2012, de 14 de agosto, veio introduzir alterações no artigo 1098.º do Código Civil, 

fundamento legal para a denúncia do contrato de arrendamento e pagamento das rendas 

correspondentes ao período do pré‐aviso; 

3. Por força da entrada em vigor da Lei n.º 31/2012, de 14 de agosto, a denúncia do contrato de 

arrendamento pelo Município de Leiria é realizada ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 

1098.º do Código Civil, e a obrigação de pagamento das rendas correspondentes à falta do pré‐aviso 

encontra‐se prevista no n.º 6 da mesma disposição legal. 

4. Face ao anteriormente exposto, o ato administrativo referido no ponto 1 não se encontra 

devidamente fundamentado de direito. 

5. Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 1098.º do Código Civil, a denúncia produz efeitos no final 

de um mês do calendário gregoriano, a contar da comunicação, pelo que, não tendo esta comunicação 

sido realizada antes de 01/12/2012, deve tal data ser alterada.”  

Nestes termos proponho que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no artigo 147.º do 

Código do Procedimento Administrativo, delibere alterar e substituir a sua deliberação de 04/12/2012, 

relativa à denúncia do contrato de arrendamento efetuado com o Senhor Agostinho Luís de Oliveira 

Cunha, em virtude das disposições legais que a sustentaram terem sido alteradas pela Lei n.º 31/2012, 

14 de agosto, para os seguintes termos: 

Considerando que 01/10/2010, entre Agostinho Luís de Oliveira Cunha e o Município de Leiria 

foi outorgado um contrato de arrendamento para a instalação, por este último, do Mercado de Levante 

da Praia do Pedrógão, Feira Anual, Parque de Estacionamento para veículos automóveis, ou qualquer 

outro tipo de mercado ou atividade inerente a estes fins no prédio rústico sito na freguesia de 

Coimbrão, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 2507.º, com a área de 6.000 m2, e que, a 

Câmara Municipal de Leiria deliberou em sua reunião de 30/10/2012, a relocalização da realização do 

Mercado Levante da Praia do Pedrógão para o parque de estacionamento junto à rotunda sul da Praia 

do Pedrógão, deixando de haver necessidade de utilização daquele espaço e, consequentemente, de 

pagamento de renda bem como, concordar com a denúncia do Contrato de Arrendamento em vigor, foi 

solicitado parecer jurídico sobre os procedimentos legais para fazer face à respetiva denúncia do 

contrato, tendo o mesmo sido prestado em sede de processo INT. 2012/8296, o qual se anexa (Anexo 

O). 

Da análise efetuada, importa reter que “…arrendatário está obrigado ao pagamento das rendas 

correspondentes ao período do pré-aviso em falta, o que equivale por dizer que é possível a cessação 

do arrendamento em apreço antes de decorridos os 120 (cento e vinte) dias, se vierem a ser pagas as 

rendas correspondentes a este período de tempo.” 
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Neste sentido, foi solicitada à Divisão Financeira informação sobre disponibilidade financeira 

para pagamento de quatro rendas do aluguer do terreno  onde se realiza o Mercado, devidas pela 

denúncia do contrato, a partir de dezembro, tendo sido elaborada a proposta de cabimento n.º 

1986/2012. 

Considerando a informação atrás descrita, proponho que a Câmara Municipal delibere no 

sentido de cessar o Contrato de Arrendamento, com efeitos a 1 de janeiro de 2013, e mande proceder 

ao pagamento das rendas correspondentes ao período do pré-aviso em falta. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e concordando com a proposta apresentada, 

deliberou por unanimidade nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 1098.º do Código Civil aplicável 

por força do n.º 1 do artigo 1110.º do mesmo diploma legal, denunciar o contrato de arrendamento 

outorgado em 01/10/2010, entre o Município de Leiria e Agostinho Luís de Oliveira Cunha, com efeitos 

a 1/1/2013. 

Mais deliberou, em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 1098.º do Código Civil, 

ordenar o pagamento das rendas correspondentes ao período do pré-aviso em falta (120 dias), de 

modo a que opere a cessação do contrato de arrendamento anteriormente referido.” 

Foi emitida para o efeito a proposta de cabimento n.º 2050 e o compromisso n.º 2177/2012. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade ao abrigo do 

disposto no artigo 147.º do Código do Procedimento Administrativo, alterar e substituir a sua 

deliberação de 04/12/2012, relativa à denúncia do contrato de arrendamento efetuado com o Senhor 

Agostinho Luís de Oliveira Cunha, em virtude das disposições legais que a sustentaram terem sido 

alteradas pela Lei n.º 31/2012, 14 de agosto, nos termos propostos. 

Mais deliberou considerar sem efeito o documento contabilístico anteriormente emitido para 

o efeito (PRC n.º 1986/2012). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 
PONTO DEZ 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E AMBIENTE 

 
10.1. Anulação de guias de recebimento 

DLB N.º 1683/12 | Na sequência do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal 

de Leiria, em 20 de setembro do corrente ano, no sentido de ser apurada a dívida ao Município de 

Leiria, foi efetuado um levantamento pela DIDEA que constatou créditos pendentes com origem nos 

seus serviços emissores, os quais se revelaram impossíveis de cobrança, propondo-se a sua anulação 

conforme mapa infra: 

Ano N.º Emissão NIF Nome Valor Obs. 

GRI s/IVA c/IVA 

2009 10848 05-05-2009 501794484 Núcleo Desportos 
Motorizados De Leiria 

63,38 63,38 Para anular. Paga em 
2009-5-26 pela GRI n.º 12 
892 

2009 10848 05-05-2009 501794484 Núcleo Desportos 
Motorizados De Leiria 

7,04 7,04 Para anular. Paga em 
2009-5-26 pela GRI n.º 12 
892 
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2010 13110 07-06-2010 501794484 Núcleo Desportos 
Motorizados de Leiria 

62,92 62,92 Para anular. Guia emitida 
em duplicado. Foi 
efetuado o pagamento 
pelo DRI nº 14615 em 
28/06/2009 

2010 13110 07-06-2010 501794484 Núcleo Desportos 
Motorizados De Leiria 

6,99 6,99 Para anular. Guia emitida 
em duplicado. Foi 
efetuado o pagamento 
pelo DRI nº 14615 em 
28/06/2009 

2009 4814 23-02-2009 500409552 SIB-Sociedade Industrial 
de Britagem De Pedra, 
Lda. 

18,16 18,16 Para anular. Guia emitida 
em duplicado - Foi pago 
pelo DRI nº 8178 em 
03/04/2009 

2009 4814 23-02-2009 500409552 SIB-Sociedade Industrial 
de Britagem De Pedra, 
Lda. 

163,42 163,42 Para anular. Guia emitida 
em duplicado - Foi pago 
pelo DRI nº 8178 em 
03/04/2010 

2006 30333 06-11-2006 505549964 Hermínia Pedro-Com. 
Prod. Alimentares 
Unipessoal,Lda. 

3,01 3,01 Mercados - Guia emitida 
em duplicado. Foi pago 
pelo DRI nº 30332 em 
06/11/2006 

2006 30333 06-11-2006 505549964 Hermínia Pedro-Com. 
Prod. Alimentares 
Unipessoal,Lda. 

6,02 6,02 Mercados - Guia emitida 
em duplicado. Foi pago 
pelo DRI nº 30332 em 
06/11/2006 

2006 25638 14-09-2006 198091621 Miguel Amorim 
Fernandes Mafra 

15,12 15,12 Mercados - Pago pela guia 
9918/2006 

2011 1569 19-01-2011 138951349 José Elísio Carvalho 
Ferreira 

4,50 4,50 Mercados - Guia emitida 
sem efeito. Foi pago pelo 
DRI nº 15104 em 
01/08/2011 

2011 1569 19-01-2011 138951349 José Elísio Carvalho 
Ferreira 

0,90 0,90 Mercados - Guia emitida 
sem efeito. Foi pago pelo 
DRI nº 15104 em 
01/08/2011 

2007 23169 09-08-2007 206662157 António Teixeira 
Tavares Silva 

12,04 12,04 Pago pela GRI 10703/07 

2008 1169 11-01-2008 183463102 Lígia Maria Marques 
Armindo 

12,04 12,04 Pago pela GRI 1166/08 

2008 1265 14-01-2008 192715100 António José Marques 12,04 12,04 Pago pela GRI 1168/08 

2008 2206 23-01-2008 508344794 Celina Cabeleireiros, 
Lda. 

12,04 12,04 Anular - Pedido indeferido 

2008 4359 18-02-2008 208616225 Pedro Miguel Belo Dias 12,04 12,04 Pago GRI 4357/08 

2012 4749 17-02-2012 185657419 Georgina da Silva 
Santos 

25,35 25,35 Pago GRI dia 27/09/2012 

2012 5396 27-02-2012 106964852 Albino Pedrosa 25,35 25,35 Comunica encerramento 
(reg.ent.8892/12 

2012 8052 26-03-2012 196788560 José Fernando Dos 
Santos Carvalho 

25,35 25,35 Pago GRI dia 27/09/2012 
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2006 30147 03-11-2006 210220201 Nuno Gonçalo Dos 
Santos Silva 

8,32 8,32 Licença Especial de Ruído 
- Guia emitida em 
duplicado. Foi efetuado o 
pagamento pelo DRI n.º 
30450, em 07/11/2006 

2006 30147 03-11-2006 210220201 Nuno Gonçalo Dos 
Santos Silva 

1,66 1,66 Licença Especial de Ruído 
- Guia emitida em 
duplicado. Foi efetuado o 
pagamento pelo DRI n.º 
30450, em 07/11/2006 

2009 9892 21-04-2009 504106880 H.C. Henrique Costa & 
Filhos, Lda. 

1,76 1,76 Licença Especial de Ruído 
- Guia emitida em 
duplicado. Foi efetuado o 
pagamento pelo DRI n.º 
10193, em 24/04/2009 

2009 9892 21-04-2009 504106880 H.C. Henrique Costa & 
Filhos, Lda. 

8,79 8,79 Licença Especial de Ruído 
- Guia emitida em 
duplicado. Foi efetuado o 
pagamento pelo DRI n.º 
10193, em 24/04/2009 

2009 10415 28-04-2009 501661239 Associação Humanitária 
Bombeiros Voluntários 
Leiria 

1,76 1,76 Licença Especial de Ruído 
- Guia emitida por lapso. 
Entidade isenta (art. 10,º 
al. e) DL460/1977, de 
07/11, alt. e rep. DL 
391/2007, de 13/12 

2009 10415 28-04-2009 501661239 Associação Humanitária 
Bombeiros Voluntários 
Leiria 

8,79 8,79 Licença Especial de Ruído 
- Guia emitida por lapso. 
Entidade isenta (art. 10,º 
al. e) DL460/1977, de 
07/11, alt. e rep. DL 
391/2007, de 13/12 

2009 12046 15-05-2009 508432553 Associação C. D. R. Os 
Moleiros 

1,76 1,76 Licença Especial de Ruído 
- A guia foi mal emitida 
pelo que foi elaborada 
nova em sua substituição - 
DRI n.º 14488, em 
12/06/2009 

2009 12046 15-05-2009 508432553 Associação C. D. R. Os 
Moleiros 

8,79 8,79 Licença Especial de Ruído 
- A guia foi mal emitida 
pelo que foi elaborada 
nova em sua substituição - 
DRI n.º 14488, em 
12/06/2009 

2009 12518 19-05-2009 501083642 Centro de Assistência 
Paroquial de Carvide 

1,76 1,76 Licença Especial de Ruído 
- A guia foi mal emitida. O 
procedimento 
encontrava-se isento de 
ao abrigo do artigo 10º, 
alínea e) do Dec. Lei nº 
460/1977, de 07/11, 
alterado e republicado 
pelo Dec. Lei nº 391/2007, 
de 13/12. 

2009 12518 19-05-2009 501083642 Centro de Assistência 
Paroquial de Carvide 

8,79 8,79 Licença Especial de Ruído 
-  A guia foi mal emitida. O 
procedimento 
encontrava-se isento de 
ao abrigo do artigo 10º, 
alínea e) do Dec. Lei nº 
460/1977, de 07/11, 
alterado e republicado 
pelo Dec. Lei nº 391/2007, 
de 13/12. 
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2009 12523 19-05-2009 501131906 Fábrica Igreja Paroquial 
Freguesia Monte Real 

1,76 1,76 Licença Especial de Ruído 
- Guia emitida em 
duplicado. Foi efetuado o 
pagamento pelo DRI nº 
13295 em 28/05/2009 

2009 12523 19-05-2009 501131906 Fábrica Igreja Paroquial 
Freguesia Monte Real 

8,79 8,79 Licença Especial de Ruído 
- Guia emitida em 
duplicado. Foi efetuado o 
pagamento pelo DRI nº 
13295 em 28/05/2009 

2009 19293 05-08-2009 501131817 Fábrica da Igreja 
Paroquial de Coimbrão 

1,76 1,76 Licença Especial de Ruído 
- Guia emitida em 
duplicado. Foi efetuado o 
pagamento pelo DRI nº 
19097 em 14/08/2009 

2009 19293 05-08-2009 501131817 Fábrica da Igreja 
Paroquial de Coimbrão 

8,79 8,79 Licença Especial de Ruído 
- Guia emitida em 
duplicado. Foi efetuado o 
pagamento pelo DRI nº 
19097 em 14/08/2009 

2009 9806 20-04-2009 504471457 Adega Boys Associação 
Cultural 

8,79 8,79 Licença de recinto - Guia 
emitida em duplicado. O 
requerente pagou pelos 
DRI nº 9798 e 13334, 
respetivamente em 
20/04/2009 e 29/05/2009 

2009 9806 20-04-2009 504471457 Adega Boys Associação 
Cultural 

1,76 1,76 Licença de recinto - Guia 
emitida em duplicado. O 
requerente pagou pelos 
DRI nº 9798 e 13334, 
respetivamente em 
20/04/2009 e 29/05/2009 

2009 10545 29-04-2009 141324856 Germano Conceição 
Meira Tavares 

8,79 8,79 Licença de recinto - Guia 
emitida em duplicado. O 
requerente pagou pelo 
DRI nº 11957, em 
15/05/2009  

2009 10545 29-04-2009 141324856 Germano Conceição 
Meira Tavares 

1,79 1,79 Licença de recinto - Guia 
emitida em duplicado. O 
requerente pagou pelo 
DRI nº 11957, em 
15/05/2009  

2009 10545 29-04-2009 141324856 Germano Conceição 
Meira Tavares 

31,72 31,72 Licença de recinto - Guia 
emitida em duplicado. O 
requerente pagou pelo 
DRI nº 11957, em 
15/05/2009  

2009 10599 30-04-2009 211479772 Pedro Jaime da Costa 
Lorador 

1,76 1,76 Licença de recinto - Guia 
emitida em duplicado. O 
requerente pagou pelo 
DRI nº 11598, em 
15/05/2009 

2009 10599 30-04-2009 211479772 Pedro Jaime da Costa 
Lorador 

8,79 8,79 Licença de recinto - Guia 
emitida em duplicado. O 
requerente pagou pelo 
DRI nº 11598, em 
15/05/2009 

2009 10783 04-05-2009 504471457 Adega Boys Associação 
Cultural 

8,79 8,79 Licença de recinto - Guia 
emitida em duplicado. O 
requerente pagou pelos 
DRI nº 9798 e 13334, 
respetivamente em 
20/04/2009 e 29/05/2009 
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2009 10783 04-05-2009 504471457 Adega Boys Associação 
Cultural 

1,76 1,76 Licença de recinto - Guia 
emitida em duplicado. O 
requerente pagou pelos 
DRI nº 9798 e 13334, 
respetivamente em 
20/04/2009 e 29/05/2009 

2009 10783 04-05-2009 504471457 Adega Boys Associação 
Cultural 

31,72 31,72 Licença de recinto - Guia 
emitida em duplicado. O 
requerente pagou pelos 
DRI nº 9798 e 13334, 
respetivamente em 
20/04/2009 e 29/05/2009 

2009 12053 15-05-2009 508432553 Associação C. D. R. Os 
Moleiros 

23,56 23,56 Licença de recinto - Por 
lapso foram emitidos 2 
alvarás (nº 38 e nº 
73/2009) para o mesmo 
evento e 
consequentemente duas 
guias. Conclui-se que esta 
guia está em duplicado 
porque foi paga a nº 
14490 em 12/06/2009, 
referente ao alvará 
73/2009 

2009 12053 15-05-2009 508432553 Associação C. D. R. Os 
Moleiros 

2,95 2,95 Licença de recinto - Por 
lapso foram emitidos 2 
alvarás (nº 38 e nº 
73/2009) para o mesmo 
evento e 
consequentemente duas 
guias. Conclui-se que esta 
guia está em duplicado 
porque foi paga a nº 
14490 em 12/06/2009, 
referente ao alvará 
73/2009 

2009 12519 19-05-2009 501083642 Centro de Assistência 
Paroquial de Carvide 

3,00 3,00 Licença de Recinto 
Improvisado - A guia foi 
mal emitida. O 
procedimento 
encontrava-se isento de 
ao abrigo do artigo 10º, 
alínea e) do Dec. Lei nº 
460/1977, de 07/11, 
alterado e republicado 
pelo Dec. Lei nº 391/2007, 
de 13/12. 

2009 12519 19-05-2009 501083642 Centro de Assistência 
Paroquial de Carvide 

35,34 35,34 Licença de Recinto 
Improvisado - A guia foi 
mal emitida. O 
procedimento 
encontrava-se isento de 
ao abrigo do artigo 10º, 
alínea e) do Dec. Lei nº 
460/1977, de 07/11, 
alterado e republicado 
pelo Dec. Lei nº 391/2007, 
de 13/12. 

2009 12524 19-05-2009 501131906 Fábrica Igreja Paroquial 
freguesia Monte Real 

3,00 3,00 Licença de Recinto- Guia 
emitida em duplicado. Foi 
efetuado o pagamento 
pelo DRI nº 13296 em 
28/05/2009 

2009 12524 19-05-2009 501131906 Fábrica Igreja Paroquial 
freguesia Monte Real 

35,34 35,34 Licença de Recinto- Guia 
emitida em duplicado. Foi 
efetuado o pagamento 
pelo DRI nº 13296 em 
28/05/2009 
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2009 12640 20-05-2009 501275908 Fábrica da Igreja 
Paroquial de Santa 
Catarina da Serra 

23,56 23,56 Licença de recinto - Guia 
emitida em duplicado. Foi 
efetuado o pagamento 
pelo DRI nº 15435 em 
22/06/2009 

2009 12640 20-05-2009 501275908 Fábrica da Igreja 
Paroquial de Santa 
Catarina da Serra 

2,95 2,95 Licença de recinto - Guia 
emitida em duplicado. Foi 
efetuado o pagamento 
pelo DRI nº 15435 em 
22/06/2009 

2009 12837 25-05-2009 226537455 Cláudia Sofia Sampaio 
Duarte Saraiva 

1,76 1,76 Licença de recinto - Guia 
emitida em duplicado. Foi 
efetuado o pagamento 
pelo DRI nº 12841 em 
25/05/2009 

2009 12837 25-05-2009 226537455 Cláudia Sofia Sampaio 
Duarte Saraiva 

8,79 8,79 Licença de recinto - Guia 
emitida em duplicado. Foi 
efetuado o pagamento 
pelo DRI nº 12841 em 
25/05/2009 

2009 13041 27-05-2009 501222987 Fábrica Da Igreja 
Paroquial De Marrazes  

2,95 2,95 Licença de recinto - Guia 
emitida em duplicado. Foi 
efetuado o pagamento 
pelo DRI nº 14493 em 
12/06/2009 

2009 13041 27-05-2009 501222987 Fábrica da Igreja 
Paroquial de Marrazes  

23,56 23,56 Licença de recinto - Guia 
emitida em duplicado. Foi 
efetuado o pagamento 
pelo DRI nº 14493 em 
12/06/2009 

2009 13069 27-05-2009 501120084 Fábrica da Igreja 
Paroquial do Souto da 
Carpalhosa  

2,95 2,95 Licença de recinto - Guia 
emitida em duplicado. Foi 
efetuado o pagamento 
pelo DRI nº 14889 em 
19/06/2009 

2009 13069 27-05-2009 501120084 Fábrica da Igreja 
Paroquial do Souto da 
Carpalhosa  

23,56 23,56 Licença de recinto - Guia 
emitida em duplicado. Foi 
efetuado o pagamento 
pelo DRI nº 14889 em 
19/06/2009 

2009 13154 27-05-2009 215224639 Sandra Margarida 
Fernandes Rodrigues 
Gomes 

1,41 1,41 Licença de recinto - Guia 
emitida em duplicado. Foi 
efetuado o pagamento 
pelo DRI nº 14792 em 
16/06/2009 

2009 13154 27-05-2009 215224639 Sandra Margarida 
Fernandes Rodrigues 
Gomes 

11,78 11,78 Licença de recinto - Guia 
emitida em duplicado. Foi 
efetuado o pagamento 
pelo DRI nº 14792 em 
16/06/2009 

2009 19295 05-08-2009 501131817 Fábrica da Igreja 
Paroquial de Coimbrão 

35,34 35,34 Licença de recinto - Guia 
emitida em duplicado. Foi 
efetuado o pagamento 
pelo DRI nº 19099 em 
14/08/2009 

2009 19295 05-08-2009 501131817 Fábrica da Igreja 
Paroquial de Coimbrão 

3,00 3,00 Licença de recinto - Guia 
emitida em duplicado. Foi 
efetuado o pagamento 
pelo DRI nº 19099 em 
14/08/2009 
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2012 13334 29-05-2012 509477534 Media Glam & Events, 
Lda. 

81,12 81,12 Desistência do pedido. 
Encontra-se a despacho 
da Sra. Vereadora para ser 
presente a deliberação de 
câmara para anulação 

2006 1269 11-01-2006 502868295 LARANTIGO – 
Sociedade de 
Construções, S.A. 

2,12 2,12 Pago pela Guia 4272 em 
2006-3-8. Para anular 

2006 11724 28-04-2006 503855693 N.º 1 da Pizza - 
Restaurante Italiano, 
Lda. 

3,00 3,00 Para anular. Vai ser 
presente a reunião da CM 
em 2012-10/30 

2007 31933 09-11-2007 500373116 Leiriarte - Armazéns 
Alta Moda, Lda. 

155,70 155,70 Paga em 15/01/2008 pelo 
Doc. Receita 31930.Para 
Anulação 

2007 31933 09-11-2007 500373116 Leiriarte - Armazéns 
Alta Moda, Lda. 

3,00 3,00 Paga em 15/01/2008 pelo 
Doc. Receita 31930.Para 
Anulação 

2008 16523 26-06-2008 501930132 P.L.A. - Peças, Lda. 3,00 3,00 Emitida por lapso no 
âmbito do Reg.1059/2008 
por ter sido indeferido. 
Para anular. 

2008 16523 26-06-2008 501930132 P.L.A. - Peças, Lda. 531,84 531,84 Emitida por lapso no 
âmbito do Reg.1059/2008 
por ter sido indeferido. 
Para anular. 

2008 16523 26-06-2008 501930132 P.L.A. - Peças, Lda. 3,00 3,00 Emitida por lapso no 
âmbito do Reg.1059/2008 
por ter sido indeferido. 
Para anular. 

2008 16523 26-06-2008 501930132 P.L.A. - Peças, Lda. 797,76 797,76 Emitida por lapso no 
âmbito do Reg.1059/2008 
por ter sido indeferido. 
Para anular. 

2009 2386 28-01-2009 502541300 A Cestinha - Artesanato, 
Lda. 

159,60 159,60 Para anular. Emitida em 
duplicado 

2009 2386 28-01-2009 502541300 A Cestinha - Artesanato, 
Lda. 

3,00 3,00 Para anular. Emitida em 
duplicado 

2009 13085 27-05-2009 503432164 Auto Júlio Leiria - 
Comércio de 
Automóveis e 
Combustíveis, S.A. 

354,54 354,54 Para anular. Processo em 
trâmite. Reg. 25017/08 

2009 13085 27-05-2009 503432164 Auto Júlio Leiria - 
Comércio de 
Automóveis e 
Combustíveis, S.A. 

590,90 590,90 Para anular. Processo em 
trâmite. Reg. 25017/08 

2009 13085 27-05-2009 503432164 Auto Júlio Leiria - 
Comércio de 
Automóveis e 
Combustíveis, S.A. 

827,26 827,26 Para anular. Processo em 
trâmite. Reg. 25017/08 

2009 13085 27-05-2009 503432164 Auto Júlio Leiria - 
Comércio de 
Automóveis e 
Combustíveis, S.A. 

3,00 3,00 Para anular. Processo em 
trâmite. Reg. 25017/08 

2009 13085 27-05-2009 503432164 Auto Júlio Leiria - 
Comércio de 
Automóveis e 
Combustíveis, S.A. 

413,63 413,63 Para anular. Processo em 
trâmite. Reg. 25017/08 
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2009 13086 27-05-2009 503432164 Auto Júlio Leiria - 
Comércio de 
Automóveis e 
Combustíveis, S.A. 

1.418,16 1.418,16 Para anular. Processo em 
trâmite. Reg. 25017/08 

2009 13086 27-05-2009 503432164 Auto Júlio Leiria - 
Comércio de 
Automóveis e 
Combustíveis, S.A. 

3,00 3,00 Para anular. Processo em 
trâmite. Reg. 25017/08 

2009 18689 28-07-2009 501834290 L.P.M. - Comunicação, 
S.A. 

3,00 3,00 Pago pelo doc. receita 
21907/09.ENT 3802/09 na 
Dra. Ana Barrela 

2009 18689 28-07-2009 501834290 L.P.M. - Comunicação, 
S.A. 

540,00 540,00 Pago pelo doc. receita 
21907/09.ENT 3802/09 na 
Dra. Ana Barrela 

2009 19539 06-08-2009 501930132 P.L.A. - Peças, Lda. 3,00 3,00 Para anulação. REG. 
12517/09 em curso 

2009 19539 06-08-2009 501930132 P.L.A. - Peças, Lda. 709,08 709,08 Para anulação. REG. 
12517/09 em curso 

2009 26309 22-10-2009 508989272 Centro Médico Cemelis, 
Lda. 

106,36 106,36 Para anulação. Registo 
20744/09 

2009 26309 22-10-2009 508989272 Centro Médico Cemelis, 
Lda. 

159,54 159,54 Para anulação. Registo 
20744/09 

2009 26309 22-10-2009 508989272 Centro Médico Cemelis, 
Lda. 

265,90 265,90 Para anulação. Registo 
20744/09 

2009 26309 22-10-2009 508989272 Centro Médico Cemelis, 
Lda. 

53,18 53,18 Para anulação. Registo 
20744/09 

2009 26309 22-10-2009 508989272 Centro Médico Cemelis, 
Lda. 

3,00 3,00 Para anulação. Registo 
20744/09 

2009 26309 22-10-2009 508989272 Centro Médico Cemelis, 
Lda. 

531,80 531,80 Para anulação. Registo 
20744/09 

2010 7481 26-03-2010 502838167 BPN - Comércio de 
Peças para Camiões 

886,35 886,35 Para anulação. Caducou 
despacho. Exposição pelo 
registo 10741/10 

2010 7481 26-03-2010 502838167 BPN - Comércio de 
Peças para Camiões 

3,00 3,00 Para anulação. Caducou 
despacho. Exposição pelo 
registo 10741/10 

2011 1442 18-01-2011 502264241 Medental do Lis-Clinica 
Medica e Dentária do 
Lis, Lda. 

2.009,06 2.009,06 Deverá proceder-se à 
anulação do DRI nº 
1442/2011 (esperar até 
que entre em vigor 
definitivamente o Dec. Lei 
48/11 em 02/05/2012). 

2011 1494 18-01-2011 505866935 Gracinda & Cremilde 
Rosa - Café 
Restaurante, Lda. 

106,40 106,40 Foi paga pela Guia 2103 
de 2012/02/29 - deverá 
ser anulada 

2011 1494 18-01-2011 505866935 Gracinda & Cremilde 
Rosa - Café 
Restaurante, Lda. 

133,00 133,00 Assunto a remeter a 
reunião da Câmara para 
anular a guia - ver ENT-
21121/2010 

2011 4777 02-03-2011 132490501 Madalena José Lisboa 
Augusto 

472,72 472,72 Elaborado ofício a 
notificar o novo 
proprietário para 
proceder ao pagamento 
do DRI nº11512, paga em 
2011/06/14. Deverá ser 
anulada 
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2011 1839 24-01-2011 178785229 Branca Maria Guerreiro 
Raposo Rodrigues 

20,00 20,00 Para anular. Paga pela 
firma Formas & Pesos-
Doc. Receita 3044/11 

2011 1839 24-01-2011 178785229 Branca Maria Guerreiro 
Raposo Rodrigues 

8,00 8,00 Para anular. Paga pela 
firma Formas & Pesos-
Doc. Receita 3044/11 

2012 2172 27-01-2012 504724886 Monteiro Viana Ind. Int. 
Conf. Repres. Unip. Lda. 

53,92 53,92 Proposta anulação 
Reg.24205/10 . Não pagou 
no prazo. Fez novo pedido 

2012 2544 31-01-2012 503340855 Lidl & Companhia 59,92 59,92 Alterou a publicidade. 
Proposta anulação e 
emissão de novo 
documento receita para a 
publicidade existente 

2012 2544 31-01-2012 503340855 Lidl & Companhia 838,88 838,88 Alterou a publicidade. 
Proposta anulação e 
emissão de novo 
documento receita para a 
publicidade existente 

2012 2544 31-01-2012 503340855 Lidl & Companhia 838,88 838,88 Alterou a publicidade. 
Registo 4213/11. Proposta 
anulação e emissão de 
novo documento receita 
para a publicidade 
existente 

2012 3615 06-02-2012 502724110 Churrasqueira Rei Dos 
Frangos, Lda. 

239,68 239,68 A anular (ENT 
2010/14362) 

2012 7572 20-03-2012 502470542 Ferreira & Filhos 
Reparaçőes Auto Lda. 

67,98 67,98 Deverá proceder-se à 
anulação do DRI por ter 
havido desistência do 
pedido ENTFE-2012 / 2798 

2012 7572 20-03-2012 502470542 Ferreira & Filhos 
Reparaçőes Auto Lda. 

Deverá proceder-se à 
anulação do DRI por ter 
havido desistência do 
pedido ENTFE-2012 / 2798 

2012 7580 20-03-2012 502470542 Ferreira & Filhos 
Reparações Auto Lda. 

107,82 107,82 Deverá proceder-se à 
anulação do DRI por ter 
havido desistência do 
pedido ENTFE-2012 / 2798 

2012 13208 29-05-2012 509594204 Frescura Hidratante 
Unipessoal Lda. 

53,92 53,92 Caducou o despacho para 
pagamento. 
Reg.13208/12. Para 
anulação. Segue via 
remoção 

2012 13210 29-05-2012 509594204 Frescura Hidratante 
Unipessoal Lda. 

59,92 59,92 Caducou o despacho para 
pagamento.Reg.13208/12. 
Para anulação. Segue via 
remoção 

2012 15055 15-06-2012 507144414 Leirinoites - Actividades 
Hoteleiras e de Lazer, 
Lda. 

107,84 107,84 Caducou o despacho para 
pagamento.Reg.23316/11. 
Para anulação. Segue via 
remoção 

2007 14018 11-05-2007 149039573 Arlindo Francisco Mota 9,61 9,61 Emitida outra guia em 
substituição. Para anular 
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2007 14018 11-05-2007 149039573 Arlindo Francisco Mota 15,00 15,00 Emitida outra guia em 
substituição, paga em 
tempo. Para anular 

2007 14020 11-05-2007 149039573 Arlindo Francisco Mota 9,61 9,61 Emitida outra guia em 
substituição, paga em 
tempo. Para anular 

2007 14020 11-05-2007 149039573 Arlindo Francisco Mota 15,00 15,00 Emitida outra guia em 
substituição, paga em 
tempo. Para anular 

2007 14022 11-05-2007 149039573 Arlindo Francisco Mota 9,61 9,61 Emitida outra guia em 
substituição, paga em 
tempo. Para anular 

2007 14022 11-05-2007 149039573 Arlindo Francisco Mota 15,00 15,00 Emitida outra guia em 
substituição, paga em 
tempo. Para anular 

2007 14024 11-05-2007 149039573 Arlindo Francisco Mota 9,61 9,61 Emitida outra guia em 
substituição, paga em 
tempo. Para anular 

2007 14024 11-05-2007 149039573 Arlindo Francisco Mota 15,00 15,00 Emitida outra guia em 
substituição, paga em 
tempo. Para anular 

2010 10594 04-05-2010 184373077 Joaquim Manuel 
Mendes Martelo 

12,00 12,00 Emitida em duplicado. 
Paga pela DRI n.º 10532 
em 3/5/2010. Para anular 

2012 11638 08-05-2012 173214860 Maria Leonor Gomes 
Oliveira 

14,20 14,20 Emitida em duplicado. 
Paga pela DRI n.º 
8459/2012. Para anular 

2012 11645 08-05-2012 132626462 Rui Fernando Da Graça 
Santos Costa 

14,20 14,20 Emitida em duplicado. 
Paga pela DRI n.º 
8954/2012. Para anular 

2012 11646 08-05-2012 176685294 Silvino Pereira 12,17 12,17 Paga em 3/10/2012. Para 
anular 

2007 12942 04-05-2007 201215446 José Miguel Monteiro 
Sousa 

100,00 121,00 Emitida em duplicado. 
Paga DRI n.º 6328 em 
12/3/2009. Para anular 

2010 9474 20-04-2010 101631123 José Manuel Fernandes 
De Sousa 

1.055,00 1.266,00 Emitida em duplicado. 
Paga DRI n.º 10586 em 
4/5/2010. Para anular. 

2010 9656 21-04-2010 506424669 Móveis, Máquinas Nova 
Gaspar & Vala, Lda. 

360,00 432,00 Emitida com incorreções. 
Paga DRI n.º 10281 em 
29/4/2010 com valor 
correto. Para anular. 

2010 9679 21-04-2010 179661442 José Fernando Arques 
de Sousa 

550,00 660,00 Emitida em duplicado. 
Paga DRI n.º 9653 em 
21/4/2010. Para anular 

2007 192 03-01-2007 503459186 Planeta Plásticos, S.A 84,72 84,72 Guia a anular 

2007 3373 02-02-2007 503459186 Planeta Plásticos, S.A 84,72 84,72 Guia a anular 

2008 138 03-01-2008 600021610 Estado Maior do 
Exército/Regimento 
Artilharia 4 

677,76 677,76 A anular 

2010 11060 10-05-2010 502604794 Areas Portugal - 
Restauração e 
Distribuição, SA 

762,48 762,48 Paga (2012-10-1) 
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2011 22982 18-11-2011 130511994 Maria Georgina 
Mendes Tomás 

25,35 25,35 Pago por outra guia. 
Anulada (Del. CML de 
2012-8-10) 

2011 22982 18-11-2011 130511994 Maria Georgina 
Mendes Tomás 

50,70 50,70 Pago por outra guia. 
Anulada (Del. CML de 
2012-8-10) 

2011 22982 18-11-2011 130511994 Maria Georgina 
Mendes Tomás 

35,49 35,49 Pago por outra guia. 
Anulada (Del. CML de 
2012-8-10) 

2011 22982 18-11-2011 130511994 Maria Georgina 
Mendes Tomás 

25,35 25,35 Pago por outra guia. 
Anulada (Del. CML de 
2012-8-10) 

2011 22982 18-11-2011 130511994 Maria Georgina 
Mendes Tomás 

35,49 35,49 Pago por outra guia. 
Anulada (Del. CML de 
2012-8-10) 

2006 32188 22-11-2006 204601010 Maria De Fátima 
Pereira 

11,21 11,21 Pago pela guia 26149/06, 
de 20/9 

2006 32188 22-11-2006 204601010 Maria De Fátima 
Pereira 

3,00 3,00 Pago pela guia 26149/06, 
de 20/9 

2011 261 04-01-2011 501213031 Redcats Portugal - 
Vendas à Distância, SA 
(La Redoute) 

381,24 381,24 Guia a anular 

2011 2238 31-01-2011 502604794 Areas Portugal - 
Restauração e 
Distribuição, SA 

762,48 762,48 Paga (2012-10-1) 

2011 4456 28-02-2011 502604794 Areas Portugal - 
Restauração e 
Distribuição, SA 

762,48 762,48 Paga (2012-10-1) 

2011 6952 04-04-2011 502604794 Areas Portugal - 
Restauração e 
Distribuição, SA 

762,48 762,48 Paga (2012-10-1) 

2011 9192 04-05-2011 502604794 Areas Portugal - 
Restauração e 
Distribuição, SA 

762,48 762,48 Paga (2012-10-1) 

2011 15268 02-08-2011 500604614 Centro Hospitalar de S. 
Francisco, S.A. 

508,32 508,32 Paga (2012-9-17) 

2011 17223 02-09-2011 502604794 Areas Portugal - 
Restauração E 
Distribuição, SA 

762,48 762,48 Paga (2012-10-1) 

2012 11496 08-05-2012 500604614 Centro Hospitalar de S. 
Francisco, S.A. 

1.512,00 1.512,00 Paga (2012-9-17) 

2012 14162 08-06-2012 500604614 Centro Hospitalar de S. 
Francisco, S.A. 

1.512,00 1.512,00 Paga (2012-10-11) 

2012 16658 04-07-2012 505107597 Auto-Sueco Coimbra 2 
Vehicles, Unipessoal, 
Lda. 

189,00 189,00 Paga (2012-9-7) 

2012 16660 04-07-2012 500604614 Centro Hospitalar de S. 
Francisco, S.A. 

1.512,00 1.512,00 Paga (2012-10-11) 

2012 16665 04-07-2012 600000117 Direção-Geral dos 
Serviços Prisionais 
(Prisão-Escola) 

756,00 756,00 Paga (2012-9-26) 

2012 18426 26-07-2012 501073434 Fundação S. Bernabé - 
Residência Eira da Torre 

100,80 100,80 Paga (2012-9-21) 

2012 10743 26-04-2012 503968323 ADLEI-Associação P/ 
Desenvolvimento de 
Leiria 

174,00 174,00 Esta Guia receita é para 
anular, pois, a importância 
foi paga em cheque pela 
Guia 11352, 2012/05/04 

Total 29.591,28  

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade anular as guias 

de recebimento mencionadas no mapa supra, conforme motivo invocado. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.2. Hasta pública para adjudicação ao direito ao arrendamento de espaços para fins não 

habitacionais do Centro Cultural Mercado Sant’Ana. Adjudicação dos espaços e aprovação da minuta 

de contrato de arrendamento 

DLB N.º 1684/12 | Considerando que a Câmara Municipal de Leiria, na sua reunião de 16 de outubro de 

2012, deliberou autorizar a realização da hasta pública para adjudicação do direito ao arrendamento 

dos espaços para fins não habitacionais do Centro Cultural Mercado de Sant’Ana, designadamente, a 

Loja 1.9.1/1.9.3; com área total de 126,37 m2, a Loja 1.9.2/1.9.4/1.9.4A, com a área de 109,98 m2 e de 

26,52 m2; a loja 1.6, com a área de 38,87 m2; e a Loja 0.19, com área de 145,00 m2, e aprovar o 

respetivo Regulamento de Hasta Pública. 

Considerando que, no âmbito do procedimento de hasta pública, realizado no dia 27 de 

novembro de 2012, o Sr. Paulo Rui de Sousa Pires, arrematou a loja 1.9.1/1.9.3, pelo valor €8.925,00 

(oito mil novecentos e vinte e cinco euros), que o Sr. Ramiro Antunes, em representação da Casa do 

Benfica de Leiria, arrematou a loja 1.9.2/1.94/1.9.4A, pelo valor de €6.925,00 (seis mil novecentos e 

vinte e cinco euros), que a Sr. Daniel Marcelino Gomes, arrematou a loja 1.6, pelo valor de €1.625,00 

(mil seiscentos e vinte e cinco euros) tendo sido manifestado por todos os presentes não possuírem 

interesse na adjudicação do direito ao arredamento para a loja 0.19, pelo que entendeu a Comissão ser 

desnecessário proceder à sua licitação. 

Face ao exposto e de modo a dar seguimento aos trâmites processuais necessários à efetiva 

adjudicação do direito de arrendamento para fins não habitacionais de espaços comerciais, propõe-se, 

em cumprimento e para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 20.º do Regulamento de Hasta Pública, 

que a Câmara Municipal delibere sobre a adjudicação do direito ao arrendamento dos espaços supra 

descritos, conforme minuta de contrato apenso à presente deliberação. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das competências previstas na 

alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de janeiro, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 20.º do Regulamento de Hasta Pública 

para adjudicação do direito de arrendamento de espaços para fins não habitacionais do Centro Cultural 

Mercado de Sant’Ana, deliberou por unanimidade adjudicar o direito de arrendamento da loja 

1.9.1/1.9.3, pelo valor €8.925,00 (oito mil novecentos e vinte e cinco euros) ao Sr. Paulo Rui de Sousa 

Pires, da loja 1.9.2/1.94/1.9.4A, pelo valor de €6.925,00 (seis mil novecentos e vinte e cinco euros) à 

Casa do Benfica de Leiria, representada pelo Sr. Ramiro Antunes e da Loja 1.6, pelo valor de €1.625,00 

(mil seiscentos e vinte e cinco euros) ao Sr. Daniel Marcelino Gomes, nos termos, condições e duração 

previstos no Regulamento da Hasta Pública e demais legislação aplicável. 

Mais deliberou aprovar a minuta do contrato de arrendamento, em anexo, e conferir poderes 

ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para a outorga dos mesmos (Anexo P). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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10.3. Tarifário de Resíduos Urbanos (RU) para 2013 

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira considerou positivo o tarifário estar sustentado num 

estudo económico, assim como não haver aumento de tarifas. 

*** 

DLB N.º 1685/12 | A gestão dos resíduos urbanos, nos termos e para os efeitos do estabelecido no 

Decreto-Lei n.º 178/2006, 5 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, 

consubstancia uma atividade que constitui um serviço público de caráter estrutural, cuja 

responsabilidade é do Município de Leiria, na sua área de intervenção territorial, em consonância com o 

previsto na Lei n.º 159/99, de 14 de setembro. 

O Município de Leiria é a Entidade Titular que, nos termos da lei, tem por atribuição assegurar 

a provisão do sistema de gestão de resíduos urbanos no respetivo território.  

A prestação dos serviços de resíduos requer custos de investimento e exploração elevados os 

quais não podem colocar em causa, quer os interesses dos consumidores, baseados no elevado nível de 

qualidade e atendimento daqueles serviços a eles prestados, quer a sustentabilidade económica e a 

sustentabilidade ambiental dos mesmos. 

Para contribuir para a gestão da dicotomia acima, e dispondo dos serviços de resíduos com 

qualidade adequada, o utilizador final deverá tendencialmente pagar o custo real por estes serviços, 

independentemente de aqueles continuarem a ser subsidiados financeiramente pelo Município, dado 

que, as tarifas aplicáveis não são suficientes para cobrir os custos efetivos da prestação de serviços de 

gestão de resíduos urbanos. 

O regime Geral da Gestão de Resíduos (Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado) 

determina um princípio geral da equivalência, em consonância com o direito comunitário, 

estabelecendo um conjunto de instrumentos económicos e financeiros dirigidos à compensação 

tendencial dos custos sociais e ambientais que o produtor gera à comunidade ou dos benefícios que a 

comunidade lhe faculta. 

A lei das Finanças Locais (Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro) caminha no mesmo sentido, ao 

impor que as prestações a fixar pelos municípios relativas aos serviços de gestão de resíduos urbanos 

garantam a cobertura dos custos direta e indiretamente suportados com a prestação desses serviços. 

Com base nos pressupostos acima referidos e de molde a garantir a sustentabilidade do 

sistema, por aplicação do princípio da recuperação de custos, sem colocar em questão o princípio da 

defesa dos interesses dos utilizadores, foram efetuadas, em 2011, alterações significativas ao tarifário 

de RU praticado pelo Município em 2012. 

As alterações acima passaram, por um lado, pela inclusão de tarifários especiais, maxime de 

um tarifário social, criado com o intuito de salvaguardar a acessibilidade económica, por parte dos 

utilizadores finais domésticos com menores recursos financeiros e de tarifas reduzidas, aplicáveis, 

respetivamente, em função da composição do agregado familiar e para instituições particulares de 

solidariedade social, organizações não-governamentais sem fins lucrativos ou outras entidades de 

reconhecida utilidade pública cuja ação social o justifique. 
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Por outro lado, efetivou-se a aplicação do princípio do poluidor-pagador e dos princípios da prevenção 

e da redução de resíduos, pelo incremento das tarifas associadas aos denominados produtores 

especiais. 

As alterações acima referidas, promovidas na senda daquelas que são as orientações da 

Entidade Reguladora de Águas e Resíduos (ERSAR), levaram a que houvesse um acréscimo nos 

proveitos e contribuíram, a par de redução de custos, para uma diminuição sensível do défice de 

exploração que, em 2012, se prevê que se situe num intervalo de 15% a 10% dos custos, isto é, os 

proveitos vão cobrir os custos num valor que se vai situar num intervalo de 85% a 90%. 

Face ao acima exposto e tendo em conta que o Município é sensível à atual conjuntura 

económica e financeira do País, e à crise generalizada que se estende às populações e aos agentes 

económicos locais, propõe-se que, em 2013, não seja efetuada qualquer alteração ao tarifário de RU 

vigente, mantendo-se os valores de 2012, conforme tabela abaixo. 

 
Utilizadores Finais a) Tarifa Fixa Tarifa Variável 

U
til

iz
ad

or
es

 d
om

és
tic

os
 

  

 

 
Consumo de água até 5 m3: €2,10 Consumo de água até 5m3: €0,00 

 
Consumo de água superior a 5 m3: 
€2,10 

Consumo de água superior a 5 m3: 0,26/m3, 
sendo apenas considerados os consumos de 
água acima de 5 m3 

Ta
rif

ár
io

s e
sp

ec
ia

is 

Ta
rif

ár
io

 
So

ci
al

 Famílias carenciadas b) Consumo de água até 5 m3: €0,00 
Consumo de água superior a 5 m3: 0,21/m3, 
sendo apenas considerados os consumos de 
água acima de 5 m3 

Ta
rif

ár
io

 R
ed

uz
id

o 

Famílias numerosas c) Consumo de água até 5 m3: €2,10 

 
Consumo de água superior a 5 m3: 0,21/m3, 
sendo apenas considerados os consumos de 
água acima de 5 m3 

U
til

iz
ad

or
es

 n
ão

 d
om

és
tic

os
 

 
IPSS, ONG’s sem fim lucrativo 
ou outras entidades de 
reconhecida utilidade pública 
cuja acção social o justifique. 

Consumo de água até 5m3: €2,10 
Consumo de água superior a 5 m3: 0,26/m3, 
sendo apenas considerados os consumos de 
água acima de 5 m3 

 
 
Estado, Indústria, Comércio e Serviços  €4,20 €0,37/m3 

 
 
Produtores 
Especiais d) 

Por baldeação e) 
Contentores de 1000 L: €15,75/baldeação 

 
Contentores de 800 L: €12,60/baldeação 

 

 
Situações f) 
Especiais 

0-500m2 €12,08/mês 
 501-1000m2 €24,15/mês 
 1001-2500m2 €48,30/mês 
 2501-5000m2 €94,50/mês 

 >5000m2 €186,90/mês 
a) Pessoas singulares ou coletivas, públicas ou privadas, a quem sejam assegurados de forma 

continuada os serviços de gestão de resíduos e que não tenham como objeto da sua atividade 

a prestação desses mesmos serviços a terceiros; 

b) Agregado familiar cujo rendimento mensal per capita não ultrapasse 70% da remuneração 

mínima mensal garantida, do ano civil a que respeita; 

c) Agregado familiar composto pelo titular e três ou mais descendentes; 

d) Produtores que possuam contentorização própria, no âmbito do sistema municipal de gestão 

de Resíduos Urbanos; 
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e) Transferência dos resíduos equiparados a urbanos do contentor/equipamento de deposição, 

independentemente da capacidade, para a viatura de recolha; 

f) Grandes consumidores de água, como lavandarias, estações de lavagem, etc. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto deliberou por unanimidade aprovar a 

presente proposta.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 
PONTO ONZE 
GABINETE DE APOIO AO VEREADOR LINO PEREIRA 

 

Apoio a Freguesia e entidades durante o período de setembro a novembro de 2012. Ratificação de 

despacho 

DLB N.º 1686/12 | Considerando os vários pedidos das Junta de Freguesia e entidades entre o período 

de setembro a novembro de 2012; 

Considerando que um dos objetivos do Município é apoiar ou comparticipar pelos meios 

adequados, entidades e organismo, legalmente existentes, nomeadamente com vista à prossecução de 

obras ou eventos de interesse municipal, melhorando o nível de qualidade de vida local, o que se vai 

alcançando com a criação dos equipamentos de fruição em tempo de lazer, é uma medida que nos 

permite melhorar o meio ambiente e a qualidade de vida dos residentes; 

Considerando que não houve tempo necessário para agendar a proposta para a reunião de 

Câmara Municipal anterior, foi proferido despacho favorável do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, datado de 10 de dezembro de 2012, a autorizar a cedência do seguinte:  

Empréstimo /cedência Valor estimado Entidade 

Empréstimo de 12 Vasos com 
plantas  

€2,49 EB2/3 da Carreira -“ A Física no dia 
a dia”  
ENTFE 2012-8856 

Empréstimo de 40 Vasos com 
plantas 

€157,23 ForSerra -7.º Festival Cultural e 
Gastronómico “O Chícharo da 
Serra” ENTFE 2012-8494 

Oferta de 25 plantas espécie 
abélias 

€64,50 Junta de Freguesia de Barreira 
ENTFE 2012-8975 

Este apoio teve um custo total estimado de €224,22. 

 O transporte dos vasos da EB/23 da Carreira ficou a cargo da entidade, pelo que não acarretou 

custos para a Câmara Municipal de Leiria, apenas o tempo da funcionária que carregou os vasos no 

horto municipal. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas n.º 3 

do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, conjugada da alínea a) do artigo 16.º da Lei n.º 

159/99, de 14 de setembro, da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e 

da alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de janeiro, deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, datado de 10 de dezembro 2012.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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PONTO DOZE 
SERVIÇO DE MOBILIDADE E TRÂNSITO 

 
12.1. Alterações ao trânsito decorrentes da realização de obras e/ou ocupações da via pública. 

Ratificação de despachos 

DLB N.º 1687/12 | Presentes os despachos do Senhor Presidente da Câmara referentes aos pedidos de 

realização de obras e/ou ocupações da via pública, de acordo com a tabela seguinte: 

Entidade Atividade Registo 
Entrada 

Data do 
despacho do 
Senhor 
Presidente 

Data das 
alterações 

Pareceres Alterações ao Trânsito 

EDP 
 

Abertura de 
Valas 

Entfe. 
9540/12 

 

28 de 
novembro 

01 de dezembro  Corte de trânsito da Rua de 
Alcobaça, entre as 09h00 e 
as 18h00 

04 de dezembro Condicionalismos ao 
trânsito na Rua Cidade de 
Tokushima, entre as 08h00 
e as 18h00 

EDP Reparação das 
caixas de 
visita 

Int. 
10311/12 

27 de 
novembro 

29 e 30 de 
novembro 

 Corte de trânsito do troço 
da Rua Comandante João 
Belo, entre o Largo 
Marechal Gomes da Costa e 
o entroncamento com a 
Rua Machado de Castro, 
das 8h30 do dia 29 até às 
08h30 do dia 30. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar as propostas para a reunião de 

Câmara anterior à implementação das alterações ao trânsito, o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, após analisar os assuntos, concedeu os despachos de autorização de alterações ao trânsito 

referidos na tabela anterior, a serem ratificados em reunião de Câmara Municipal, nos termos do n.º 3 

do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do artigo 68.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de setembro, deliberou por unanimidade ratificar os despachos do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

12.2. Colocação de sinalização de trânsito em vias da rede viária municipal 

DLB N.º 1688/12 | Presente, pelo Senhor Diretor de Departamento de Infraestruturas e Manutenção, 

os pedidos para colocação de sinalização de trânsito em vias da rede viária municipal, devidamente 

analisados pelos Serviços: 

Entidade / 
Munícipe 

Registo 
Entrada 

Local/lugar/freguesia Estimativa 
orçamental 
(centro de 
custo) 

Proposta de sinalização 

Freguesia de 
Carreira 

ENTFE. 
9333/12 

Rua Principal 382.12 A260 
(T 33/2011) 

Pintura de eixo de via, entre a 
ligação à EN 109 e a passagem 
de nível, através da: 
- Marca rodoviária M1 (linha 
contínua), e, 
- Marca rodoviária M2 (linha 
descontínua). 
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382.12 A260 
(T 33/2011) 
258,14 + IVA 

Criação de uma passadeira de 
peões, com a implementação 
de: 
sinalização horizontal: 
- Marca rodoviária M8 (linha de 
paragem); 
- Marca rodoviária M11 
(passagem para peões). 
sinalização Vertical: 
- 2 sinais de informação H7 
Passagem para peões), 
e a 150m colocar: 
- 2 sinais de perigo A16 a 
(passagem para peões) 

Rua da Junqueira 382.12 A260 
(T 33/2011) 
 

Pintura de eixo de via através 
da: 
- Marca rodoviária M1 (linha 
contínua), e, 
- Marca rodoviária M2 (linha 
descontínua). 

Cemitério de Carreira 382.12 A260 
(T 33/2011) 

Pintura das linhas de contorno e 
marcação dos 16 lugares de 
estacionamento 

Nesta sequência, o Senhor Diretor de Departamento de Infraestruturas e Manutenção, propôs 

a colocação da sinalização supra mencionada, de acordo com o Regulamento de Sinalização do Trânsito, 

aprovado através do Decreto-Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, alterado pelos DR 41/2000, 

de 20 de agosto, e 13/2003, de 26 de junho, e que seja retirada toda a sinalização existente nos locais 

que contrarie as sinalizações que agora são propostas. 

Propôs ainda a aprovação da estimativa do valor dos bens a colocar. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo como previsto nos n.os 1 e 2 do 

artigo 6.º conjugado com o n.º 1 do artigo 7.º, ambos do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, 

deliberou por unanimidade concordar com a colocação da sinalização supra mencionadas nos locais 

propostos, bem como do seu valor estimado.  

Mais deliberou que os serviços do Município procedam às diligências necessárias para a 

implementação das sinalizações acima referenciadas e remoção da sinalização existente nos locais que 

contrarie as sinalizações agora propostas, devendo os serviços dar conhecimento às forças de 

segurança locais. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

*** 
A Senhora Vereadora Blandina Oliveira ausentou-se da reunião da Câmara Municipal aquando 

da análise e votação dos assuntos do ponto 13.1.1. ao ponto 13.1.3. 

PONTO TREZE 
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA  

 

13.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão de Gestão Urbanística 

13.1.1. Processo de obras particulares n.º 724/10 - GES SONIF – Sociedade Imobiliária, SA 

O Senhor Vereador Lino Pereira explicou que o que se pretendia era incentivar a recuperação 

urbanística, dispensando esta empresa de prestar caução de garantia bancária, pretendia-se 



2540 (120) 
 

CMLeiria/Ata n.º 26, de 2012.12.18 

Im-DA-15-09_A0 

 

condicionar a emissão de autorização de utilização com a reposição das infraestruras urbanísticas, 

salvaguardar o interesse do Município e ao mesmo tempo evitar um custo acrescido para a empresa, 

que teria de prestar uma garantia bancária no valor de €8.000,00, em face da atual conjuntura 

económica desfavorável. 

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira alertou que sendo esta empresa sociedade anónima o 

valor da garantia em causa assume um valor residual. 

O Senhor Vereador Carlos Vitorino considerou que precisamente face à conjuntura atual a 

Câmara Municipal deveria manter a garantia bancária para reposição de infraestruturas, pois se as 

empresas entrarem em insolvência não acontecia nada, não ficava salvaguardado o interesse público 

no caso de as obras ficarem inacabadas. Além disso, considerou que esta posição não deveria ser mais 

um ato avulso, deveriam assumir uma postura. 

O Senhor Vereador António Martinho concordou que o valor da garantia era residual, 

sugerindo que poderiam em alternativa deixar um cheque caução, à semelhança do que se fazia na 

feira de maio. 

*** 

DLB N.º 1689/12 | Presente o requerimento n.º 8825/12, subscrito pelo representante legal da 

sociedade GES SONIF – Sociedade Imobiliária, SA, NIPC 503234583, com sede na Av. Nossa Senhora da 

Vitória, n.º 8, na localidade de S. Jorge, freguesia de Calvaria de Cima, concelho de Porto de Mós, a 

solicitar a dispensa da apresentação de caução no valor de 8.000,00 euros (oito mil euros), imposta em 

deliberação de Câmara Municipal de 22 de março de 2011, para garantir a reposição de infraestruturas 

públicas e arranjos exteriores, suscetíveis de virem a ser deterioradas com a construção, de acordo com 

o estabelecido nos artigos 45.º e 89.º do Regulamento de Operações Urbanísticas do Município de 

Leiria. 

Em conformidade com a informação técnica prestada em 7 de dezembro de 2012, sobre a qual 

recaiu o despacho da Diretora do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística em 10 de 

dezembro de 2012, poderá ser dispensada a apresentação da caução no valor de 8.000,00 euros (oito 

mil euros), devendo, no entanto, verificar-se a reposição de infraestruturas públicas e arranjos 

exteriores, aquando da emissão do da autorização de utilização. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, concordando com a informação prestada 

pelo Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística em 10 de dezembro de 2012, constante do 

respetivo processo, a folha 1394, deliberou por maioria, com os votos de abstenção dos Senhores 

Vereadores Neusa Magalhães, Carlos Vitorino, Gastão Neves e António Martinho, dispensar a 

apresentação da caução no valor de 8.000,00 euros (oito mil euros), no ato do levantamento do alvará 

de licença de construção, devendo, no entanto, verificar-se a reposição dos arranjos exteriores antes do 

deferimento da autorização de utilização. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

13.1.2. Processo de obras particulares n.º 330/11 – LUSOC, LDA. 

DLB N.º 1690/12 | Presente o requerimento n.º 5538/11, subscrito pelo representante legal da 

sociedade LUSOC, LDA., NIPC 503337021, com sede na Rua Paulo VI, lote 25, freguesia de Pousos, a 

solicitar o licenciamento da operação urbanística consubstanciada na execução de obras de 
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reabilitação, ampliação e alteração de um edifício, destinado a habitação multifamiliar (8 fogos), sito na 

Rua de Alcobaça e Rua José Estevão, freguesia de Leiria. 

A parcela de terreno, objeto do pedido, onde se insere a operação urbanística, encontra-se em 

zona definida no RPDM - Regulamento do Plano Diretor Municipal, como Centro Histórico e Área 

Habitacional Consolidada. A intervenção encontra-se abrangida pela Zona de Proteção do antigo 

Colégio D. Correia Mateus e área abrangida pelos estudos do PP4 em elaboração (Plano de Pormenor 

do Centro Histórico de Leiria). 

No âmbito da localização foi consultada a Direção Regional da Cultura do Centro, que emitiu 

parecer favorável condicionado (folhas 195 a 250). 

Foram consultados os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria (folha 180); 

Em termos de enquadramento e parâmetros urbanísticos, com base no parecer do Gabinete 

de Reabilitação Urbana não se vê inconveniente no projeto apresentado, considerando que o projeto 

cumpre com o PDM. 

Em conformidade com a informação técnica prestada em 11 de dezembro de 2012, sobre a 

qual recaiu o despacho da Diretora do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística em 11 de 

dezembro de 2012, a pretensão está em condições de merecer a aprovação. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, concordando com a informação prestada 

pelo Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística em 11 de dezembro de 2012, constante do 

respetivo processo, a folhas 253 a 254, face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de março, e tendo 

como base, o plano municipal de ordenamento do território, enquadramento urbanístico e as normas 

técnicas gerais e específicas de construção, nomeadamente as discriminadas nos termos de 

responsabilidade dos técnicos autores dos projetos, e constantes no presente processo face ao disposto 

deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura da operação urbanística consubstanciada 

na execução de obras de reabilitação, ampliação e alteração de um edifício, destinado a habitação 

multifamiliar (8 fogos) condicionado ao seguinte:  

1) Cumprir com o disposto no ponto n.º 4 do parecer emitido pela Direção Regional de Cultura do 

Centro, relativamente às questões de arqueologia (condicionante a constar do alvará de obras de 

construção); 

2) Cumprir com as disposições presentes no Código Civil relativamente às propriedades confinantes; 

3) Previamente à emissão da autorização de utilização deverá proceder à reposição das 

infraestruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra. 

Para efeitos de licenciamento, deverá apresentar os projetos das especialidades, no prazo de 6 

meses, a contar da notificação do ato, a seguir indicados: 

1. Projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e contenção periférica; 

2. Ficha eletrotécnica ou projeto de infraestruturas elétricas aprovado por entidade competente para 

o efeito, consoante a potência necessária; 

3. Projeto de instalação de gás visado por entidade inspetora; 

4. Projeto de redes prediais de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais, alertando-se 

no entanto, que para efeitos de futura ligação à rede pública, deverá ser obtida nos Serviços 
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Municipalizados de Água e Saneamento, a aprovação prévia dos mesmos, conforme estabelecido no n.º 

1 do artigo 67.º do Regulamento Municipal do Serviço de Distribuição de Água ao Concelho de Leiria e 

n.º 1 do artigo 52.º do Regulamento Municipal do Serviço de Drenagem de Águas Residuais do 

Concelho de Leiria respetivamente; 

5. Projeto de drenagem de águas pluviais; 

6. Projeto de instalações telefónicas e de telecomunicações; 

7. Projeto de isolamento acústico; 

8. Projeto de climatização nos termos do RSECE e/ou projeto de verificação de comportamento 

térmico em edifícios nos termos do RCCTE, face ao disposto no Decreto-Lei n.º 79/06, e Decreto-Lei n.º 

80/06, ambos de 4 de abril, respetivamente. Deverá, ainda, apresentar declaração de conformidade 

regulamentar de acordo com calendarização definida na Portaria n.º 461/2007); 

9. Termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador do projeto que ateste a compatibilidade 

entre os vários projetos de especialidade com o projeto de arquitetura, elaborado nos termos do 

previsto no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi 

conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março. 

Deverá ainda dentro do prazo acima indicado (6 meses), apresentar: 

i) Projeto de arquitetura retificado, de modo a cumprir com o disposto no ponto n.º 2 do parecer 

emitido pela Direção Regional de Cultura do Centro (folhas 195 a 250), no que se refere ao 

material previsto para revestimento da cobertura, que deverá ser cerâmico, na cor tradicional; 

ii) Projeto de arquitetura e respetivo plano de acessibilidade de pessoas com mobilidade 

condicionada (Decreto-Lei n.º 163/06, de 08 de agosto), retificado devendo: 

a) Prever 50% dos fogos (4 fogos) acessíveis a pessoas com mobilidade condicionada (artigo 

23.º); 

b) A possibilidade de inscrever uma zona de manobra para rotação de 360º junto das entradas 

(ponto 3.3.1). Mais se informa que o sentido de abertura das portas na antecâmara (piso 0) 

não deverão interferir com o espaço de manobra; 

c) A possibilidade de todos os pisos serem servidos por meio mecânico de comunicação vertical 

a posteriori (ponto 3.2.2 e 3.3.3); 

d) O espaço livre que permita inscrever uma zona de manobra para a rotação de 360º nas 

cozinhas (ponto 3.3.3); 

e) Reformular a disposição dos aparelhos sanitários, de modo a permitir o acesso lateral (n.º 3) 

do ponto 3.3.4); 

f) Elementos gráficos retificativos, de modo a prever sala de condomínio, conforme 

anteriormente indicado no n.º 1 da deliberação da reunião de Câmara Municipal de 

2010/08/10, no âmbito do Proc. n.º 280/10 (A proposta agora apresentada elimina a sala de 

condomínio indicada na proposta anterior, folha 136); 

g) Coleção completa do projeto de arquitetura coincidente com o projeto aprovado pela 

Direção Regional de Cultura do Centro, contemplando as retificações solicitadas. 

Mais deliberou o seguinte: 



2543 (123) 
 

CMLeiria/Ata n.º 26, de 2012.12.18 

Im-DA-15-09_A0 

 

i. Os termos de responsabilidade devem indicar, a conformidade com as normas de segurança 

contra incêndios conforme ponto n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de 

novembro; 

ii. Dar conhecimento à sociedade requerente, dos pareceres emitidos pela Direção Regional da 

Cultura do Centro e Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria; 

iii. Dispensar a audiência prévia dos interessados, de acordo com o previsto na alínea b) do n.º 2 

do artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

13.1.3. Processo de obras particulares n.º 548/11 – FMEL - Fabrico de Moldes para Embalagem e 

Litografia Unipessoal, Lda. 

DLB N.º 1691/12 | Presente o requerimento n.º 8419/12, subscrito pelo representante legal da 

sociedade FMEL – Fabrico de Moldes para Embalagem e Litografia Unipessoal, Lda., NIPC 502834234, 

com sede na Rua Pinhal Manso, n.º 92, na localidade de Cascaria, freguesia de Parceiros, a solicitar a 

declaração de interesse municipal da operação urbanística consubstanciada na execução de obras de 

alteração e ampliação de um edifício destinado a estabelecimento industrial, sito na Rua Pinhal Manso, 

n.º 92, na localidade de Cascaria, freguesia de Parceiros. 

Considerando que: 

i. A sociedade requerente instruiu junto desta Autarquia um pedido de licenciamento que 

decorre os seus trâmites a coberto do processo n.º 548/11; 

ii. A operação urbanística pretendida insere-se em espaço definido como espaço industrial e 

agrícola condicionado por REN – Reserva Ecológica Nacional, de acordo com o disposto no 

artigo 10.º do RPDM – Regulamento do Plano Diretor Municipal; 

iii. Face à legislação vigente a operação urbanística terá de ser considerada como uma ação de 

relevante interesse público, para que possa ser compatível com o Decreto-Lei n.º 166/08, de 

22 de agosto; 

iv. A sociedade “FMEL – Fabrico de Moldes para Embalagem e Litografia Unipessoal, Lda.”, 

assume relevante interesse local, quer pela sua dimensão quer pelo número de trabalhadores 

que detém, dinamizando uma atividade ímpar na região, pretendendo com estas alterações 

continuar a assegurar o número de postos de trabalho e impulsionar a economia local, regional 

e nacional, sendo do ponto de vista empresarial, uma empresa bastante sólida e competitiva; 

v. Com a concretização do projeto pretendido, execução de obras de alteração e ampliação de 

um edifício destinado a estabelecimento industrial, a firma pretende colmatar, assim, uma 

necessidade emergente para o funcionamento da empresa; 

vi. O pedido formulado identifica os critérios para emissão da declaração de interesse municipal, 

conforme deliberação do executivo, datada de 10 de abril de 2012, na qual foi estabelecido 

que a atribuição da classificação de interesse público ou municipal, estará dependente do 

empreendimento atingir uma pontuação mínima de 70. 

No caso em apreço, verificou-se: 

1- Número de postos de trabalhadores a assegurar: 18 postos de trabalho;                 Pontuação 25 
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2- As obras pretendidas são um complemento da área de fabricação existente cuja deslocalização 

não é viável;                                                                                                                                     Pontuação = 5 

3- Não constitui para a autarquia qualquer encargo com a execução de obras ou infraestruturas não 

previstas nas opções do plano;                                                                                                    Pontuação = 15 

4- Os investimentos efetuados ao longo dos anos e os que se pretendem executar dinamizam a 

atividade económica local;                                                                                                           Pontuação = 10 

5- Não existe alternativa à localização do estabelecimento industrial, em local com uso de solo 

adequado à instalação de uma unidade fabril desta dimensão, dentro da freguesia de Parceiros e 

respetiva área de ação, uma vez que não é viável a deslocalização de toda a indústria face à diminuta 

ampliação pretendida;                                                                                                                    Pontuação = 5 

6- Constituir um aproveitamento das potencialidades paisagísticas do local, em que todas as ações a 

realizar deverão garantir a estabilidade do equilíbrio ecológico atualmente existente, justificando 

tecnicamente as soluções com estudo adequado;                                                                  Pontuação = 0  

7- Constituir uma mais-valia para a construção ou reformulação de infraestruturas essenciais na zona 

de interesse coletivo ou programadas pela Autarquia. O requerente refere que melhorou as 

infraestruturas envolventes ao prédio, nomeadamente estacionamentos, pavimento no exterior e 

encaminhamento de águas pluviais;                                                                                              Pontuação 15  

8- Demonstrar com estudo económico a inviabilização da iniciativa de implantação noutro local do 

equipamento ou instalação pretendida. Não apresentou estudo económico;                     Pontuação = 0 

9- Promover a reabilitação de estruturas patrimoniais construídas, reutilizando-as para novos usos, 

assegurando as componentes paisagísticas e de equilíbrio ecológico dos locais;                 Pontuação =0 

                                                                                                                                                 Pontuação total = 75 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade, atento o 

disposto na alínea e) do capítulo primeiro, do anexo I, da Portaria n.º 1356/2008, de 28 de novembro, o 

seguinte: 

i) Reconhecer de Interesse Municipal a realização da operação urbanística consubstanciada, na 

execução de obras de alteração e ampliação de um edifício destinado a estabelecimento 

industrial, sito na Rua Pinhal Manso, n.º 92, na localidade de Cascaria, freguesia de Parceiros; 

ii) Submeter o pedido supra transcrito à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, 

solicitando que a deliberação da Assembleia Municipal seja aprovada em minuta para produzir 

efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 92.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

13.1.4. Processo de obras particulares n.º 135/12 – Fábrica da Igreja Paroquial de Colmeias 

DLB N.º 1692/12 | Presente o requerimento n.º 6420/12, subscrito pelo representante legal da Fábrica 

da Igreja Paroquial da Freguesia de Colmeias, NIPC 501109684, com sede na Rua Central, n.º 3411, no 

lugar de Eira Velha, freguesia de Colmeias, a solicitar a emissão da declaração de interesse municipal, 

para a realização da operação urbanística consubstanciada na execução de obras de construção de um 

edifício de apoio aos peregrinos e muros de suporte, a levar a efeito no prédio sito em Fonte Nova, no 

lugar de Barracão, freguesia de Colmeias. 
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Considerando que: 

i. A requerente instruiu junto desta Autarquia um pedido de admissão de comunicação prévia 

que decorre os seus trâmites a coberto do processo n.º 135/12; 

ii. A operação urbanística pretendida insere-se em espaço definido como espaço florestal, de 

acordo com o disposto no artigo 62.º do RPDM – Regulamento do Plano Diretor Municipal; 

iii. Face à legislação vigente a operação urbanística terá de ser considerada como uma ação de 

relevante interesse público, para que possa ser compatível com o PDM; 

iv. A Fábrica da Igreja Paroquial da freguesia de Colmeias assume relevante interesse local; 

v. Com a concretização do projeto pretendido, execução de obras de construção de um edifício 

de apoio aos peregrinos e muros de suporte, a requerente pretende colmatar assim uma 

necessidade local, visto não existir outro centro de apoio num raio de 20Km; 

vi. O pedido formulado identifica os critérios para emissão da declaração de interesse municipal, 

conforme deliberação do executivo, datada de 10 de abril de 2012, na qual foi estabelecido 

que a atribuição da classificação de interesse público ou municipal, estará dependente do 

empreendimento atingir uma pontuação mínima de 70. 

No caso em apreço, verificou-se: 

1- Tratar-se de equipamento de proteção civil ou de segurança pública;                        Pontuação = 0 

2- Não existirem na freguesia onde se inserem, ou em condições de acessibilidade adequada ao uso 

das populações alvo, os equipamentos de interesse social ou cultural propostos, cuja pertinência deve 

ser confirmada pelo serviço municipal respetivo;                                                                     Pontuação = 10 

3- Ser complementar de qualquer valência já existente no local, cuja deslocalização não seja possível 

ou viável, por exemplo estar próxima da Igreja;                                                                           Pontuação = 5 

4- Número de postos de trabalho a assegurar;                                                                        Pontuação = 5 

5- Não constituir para a Autarquia qualquer encargo com a execução de obras ou infraestruturas não 

previstas nas opções do plano;                                                                                                         Pontuação = 5 

6- Constituir um investimento que permita a mobilização de recursos locais no que se refere à 

construção e dinamização da atividade económica;                                                                   Pontuação = 10  

7- Não existir alternativa de localização do empreendimento em espaço com usos do solo adequado, 

dentro da freguesia ou na respetiva área de ação, conforme declaração da Junta de Freguesia;    

                                                                                                                                                              Pontuação = 5 

8- Constituir um aproveitamento das potencialidades paisagísticas do local, em que todas as ações a 

realizar deverão garantir a estabilidade do equilíbrio ecológico atualmente justificando tecnicamente as 

soluções com estudo adequado;                                                                                                      Pontuação = 0 

9- Apresentar o projeto uma localização, com boas acessibilidades, e servir com economia de escala 

para o bem- estar e qualidade de vida da população que pretende servir;                            Pontuação = 5 

10- Constituir uma mais-valia para a construção ou reformulação de infraestruturas essenciais na zona 

de interesse coletivo ou programadas pela autarquia;                                                             Pontuação = 15 

11- Demonstrar com estudo económico a inviabilização da iniciativa de implantação noutro local do 

equipamento ou instalação pretendida. 
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Conforme referência do autor do projeto “centra-se no facto do local pretendido estar 

estrategicamente localizado na passagem dos peregrinos e a não existência de outro centro de apoio 

num raio de 20Km, assim como a localização encontrar-se no limite da Freguesia de Colmeias, com o 

das Meirinhas e também no limite do concelho de Leiria com o de Pombal.”                     Pontuação = 10 

12 Promover a reabilitação de estruturas patrimoniais construídas, reutilizando-as para novos usos, 

assegurando as componentes paisagísticas e de equilíbrio ecológico dos locais.                  Pontuação = 0 

                                                                                                                                                   Pontuação total = 70 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade, atento o 

disposto na alínea c4) do n.º 2 do artigo 62.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal, reconhecer 

de Interesse Municipal a realização da operação urbanística consubstanciada, na execução de obras de 

construção de um edifício de apoio aos peregrinos e muros de suporte, a levar a efeito em Fonte Nova, 

no lugar de Barracão, freguesia de Colmeias, Concelho de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

13.1.5. Processo de obras particulares n.º 227/12 - JARDINS DA FELICIDADE - Jardinagem e 

Construção Civil, Lda. 

DLB N.º 1693/12 | Presente o requerimento n.º 8259/12, subscrito pelo representante legal da 

sociedade JARDINS DA FELICIDADE – Jardinagem e Construção Civil, Lda., NIPC 502242175, com sede 

em Fontes, freguesia de Cortes, a solicitar a declaração de interesse municipal da operação urbanística 

consubstanciada na legalização da execução de obras de construção de edifício destinado a armazém e 

comércio de plantas e derivados de jardinagem e muro em prédio sito na localidade de Charneca, 

Freguesia de Barosa, concelho de Leiria. 

A sociedade Jardins da Felicidade – Jardinagem e Construção Civil, Lda., assume relevante 

interesse local, quer pela sua dimensão quer pelo número de trabalhadores que detém, dinamizando 

uma atividade ímpar na região, pretendendo com estas alterações continuar a assegurar o n.º de 

postos de trabalho e impulsionar a economia local, regional e nacional, sendo do ponto de vista 

empresarial, uma empresa bastante sólida e competitiva. 

Com a concretização do projeto pretendido, isto é, a execução de obras de construção de 

edifício destinado a armazém e comércio de plantas, a firma pretende colmatar a necessidade 

emergente para o funcionamento da empresa. 

A requerente instruiu junto desta Autarquia um pedido de licenciamento que decorre os seus 

trâmites a coberto do processo n.º 227/12. O prédio objeto da operação urbanística insere-se em 

espaço florestal, e acordo com o disposto no artigo 62.º do RPDM-Regulamento do Plano Diretor 

Municipal, motivo pelo qual se torna necessária deliberação expressa, dado a empresa comercial ser de 

indiscutível interesse municipal. 

O pedido formulado identifica os critérios para emissão da declaração de interesse municipal, 

conforme deliberação do executivo, datada de 10 de abril de 2012, na qual foi estabelecido que a 

atribuição da classificação de interesse público ou municipal, estará dependente do empreendimento 

atingir uma pontuação mínima de 70. 

No caso em apreço, verificou-se: 

1- Número de postos de trabalhadores a assegurar: 6 postos de trabalho;                    Pontuação = 20 
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2- Ser complementar de qualquer valência já existente no local, cuja deslocalização não seja possível 

ou viável. Uma vez que se trata de um espaço já existente cuja deslocalização não é viável; 

                                                                                                                                              Pontuação = 5 

3- Não constitui para a Autarquia qualquer encargo com a execução de obras ou infraestruturas não 

previstas nas opções do plano;                                                                                                       Pontuação = 15 

4- Os investimentos efetuados ao longo dos anos e os que se pretendem executar dinamizam a 

atividade económica local;                                                                                                            Pontuação = 10 

5- Não existe alternativa à localização do estabelecimento industrial, em local com uso de solo 

adequado à instalação de uma unidade fabril desta dimensão, dentro da freguesia da Barosa e 

respetiva área de ação, uma vez que não é viável a deslocalização de toda a atividade uma vez que a 

construção já se encontra edificada;                                                                                             Pontuação = 5 

6- Constituir um aproveitamento das potencialidades paisagísticas do local, em que todas as ações a 

realizar deverão garantir a estabilidade do equilíbrio ecológico atualmente existente, justificando 

tecnicamente as soluções com estudo adequado;                                                                      Pontuação = 0  

7- Constituir uma mais-valia para a construção ou reformulação de infraestruturas essenciais na zona 

de interesse coletivo ou programadas pela Autarquia. Justifica o requerente que cedeu gratuitamente, 

do seu prédio; ao domínio público, para infraestruturas rodoviárias, a área de 292 m2, no ano de 2004, 

apresentado declaração da junta de freguesia de Barosa a atestar o mesmo;                        Pontuação 15  

8- Demonstrar com estudo económico a inviabilização da iniciativa de implantação noutro local do 

equipamento ou instalação pretendida. Não apresentou estudo económico;                       Pontuação = 0 

9- Promover a reabilitação de estruturas patrimoniais construídas, reutilizando-as para novos usos, 

assegurando as componentes paisagísticas e de equilíbrio ecológico dos locais;                   Pontuação = 0 

                                                                                                                                                   Pontuação total = 70 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade, atento o 

disposto na alínea c4) do n.º 2 do artigo 62.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal, reconhecer 

Interesse Municipal a realização da operação urbanística consubstanciada, na execução de obras de 

construção de edifício destinado a armazém e comércio de plantas e derivados de jardinagem e muro, 

sito na localidade de Charneca, freguesia de Barosa, Concelho de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

13.1.6. Processo de obras particulares n.º 228/12 – Freguesia da Barosa 

DLB N.º 1694/12 | Presente o requerimento n.º 3992/12, subscrito pela Freguesia da Barosa, NIPC 

507004930, referente ao pedido de parecer prévio para a operação urbanística consubstanciada na 

construção de um edifício misto, destinado a habitação coletiva, comércio e serviços, a levar a efeito no 

prédio inscrito na matriz predial rústica sob o n.º 2171, freguesia da Barosa, concelho de Leiria, e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 1659/2001/05/08, sito em Sobreiro, 

freguesia da Barosa. 

Analisado o processo e de acordo com a informação técnica prestada em 30 de novembro de 

2012, a parcela de terreno onde se insere a operação urbanística, encontra-se em espaço definido 

como espaço urbano, área habitacional ou residencial, exterior à cidade de Leiria, em zona de servidão 

de gasoduto regional, de acordo coma a cartografia apresentada e respetiva marcação. 
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No âmbito da localização, não foram consultadas entidades externas em função da localização, 

por não ser da competência desta Câmara Municipal, pelo que deverá a requerente articular-se com 

essas entidades, por forma a salvaguardar normas legais e regulamentares aplicáveis. 

O projeto cumpre com os parâmetros urbanísticos definidos no RPDM – Regulamento do Plano 

Diretor Municipal de Leiria, nomeadamente no seu artigo 47.º, por remissão do artigo 56.º. 

Face ao exposto, propõe o Senhor Vereador Lino Pereira, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 1 e n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi dada 

pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, que a Câmara Municipal delibere emitir parecer prévio 

favorável à realização da operação urbanística pretendida. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, concordando com a informação prestada 

pelo Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística em 3 de dezembro de 2012, constante do 

respetivo processo, a folha 120, face ao disposto no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, deliberou por unanimidade 

emitir parecer favorável à operação urbanística acima referida, nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, 

devendo atender ao seguinte: 

1. Prever a reformulação dos arranjos exteriores, de forma a garantir uma largura da via mínima de 

3,00 m na zona da paragem do autocarro; 

2. Respeitar o disposto no Decreto-Lei n.º 220/08, de 12 de novembro (Regime Jurídico da Segurança 

Contra Incêndios (SCIE), bem como, os projetos das especialidades deverão cumprir com as normas 

legais e regulamentares aplicáveis. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

O Senhor Vereador António Martinho esteve ausente aquando da análise e votação do 

assunto supra. 

 

13.1.7. Processo de obras particulares n.º 442/12 - SILDOR – Madeiras e Derivados, Lda. 

DLB N.º 1695/12 | Presente o requerimento n.º 7855/12, subscrito pelo representante legal da 

sociedade SILDOR – MADEIRAS E DERIVADOS, LDA., NIPC 504311999, na qualidade de arrendatário, 

com sede na Rua da Esperança, n.º 9, na localidade de Leiria Gare, freguesia de Marrazes, a solicitar o 

licenciamento das operações urbanísticas consubstanciadas na execução de obras de alteração e 

ampliação de uma unidade industrial (fabricação de roupeiros e portaros - CAE n.º 31091-R3) e 

construção de muros confinantes com os arruamentos -legalização, sito na Rua da Esperança, n.º 9, na 

localidade de Leiria Gare, freguesia de Marrazes. 

A operação urbanística tem enquadramento no RPDM – Regulamento do Plano Diretor 

Municipal, em vigor para o concelho de Leiria, atento ao disposto no n.º 4,do artigo 50.º do diploma 

supra referido; 

Considera-se que a ampliação de estabelecimentos industriais (Indústrias tipo 2), pré 

existentes ao PDM em área terciário é compatível com o PDM em vigor; 

O projeto cumpre com os parâmetros urbanísticos definidos no RPDM; 

O local encontra-se cartografado nas plantas do PDM, sendo a planta à escala 1:10 000 

definido como Espaço Habitacional e Residencial de Média Densidade e Espaço de Terciário. Na planta 
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de ordenamento à escala 1:25.000 encontra-se definido com Área Industrial e Espaço Urbano 

Habitacional; 

A parcela de terreno encontra-se abrangida por Zona de proteção de linhas elétricas de média 

tensão; 

No âmbito da localização foi consultada a EDP Distribuição- Energia, S.A., que emitiu parecer 

favorável – (folha 366); 

Foi consultada a junta de freguesia, em sede do IP 31/10 (folha 51), tendo a mesma 

recomendado maior afastamento em relação ao arruamento; 

Foi apresentado pelo requerente comprovativo emitido pelo Ministério da Economia e do 

Emprego (Direção Regional da Economia do Centro) relativamente à decisão favorável da alteração do 

estabelecimento industrial (folha 328); 

Os projetos de especialidades foram entregues conforme o disposto no ponto n.º 8 do artigo 

20.º do RJUE – Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de março) a declaração 

de responsabilidade dos técnicos autores dos projetos, constitui a garantia bastante do cumprimento 

das normas aplicáveis, dispensando a sua apreciação técnica pelos Serviços Municipais. 

E solicitado na memória descritiva (folha 311), a reponderação da exigência do recuo dos 

muros existentes no lado poente e a norte, para alargamento das Ruas Esperança e do Jardim e 

colocação de um passeio, uma vez que entende que vão ser criadas situações de conflito por falta de 

continuidade tanto no alargamento da via como no passeio a criar, que a concretizar-se acabará numa 

parede; 

No seguimento do pedido de reanálise referida no ponto anterior, informa-se que de acordo 

com a informação técnica da Divisão de Obras Municipais, a proposta de recuo de muros com os 

alinhamentos propostos deverá ficar assegurada de modo a garantir condições adequadas de 

acessibilidade, bem como alargamento/criação de passeios ou valetas espraiadas que permitam a 

circulação de peões, tendo em conta que as vias deverão constituir espaço multiusos que incentivem as 

relações de vivência dos peões em interação com a circulação automóvel. Neste sentido considera-se 

que a melhor solução passará por implementar valeta espraiada na Rua da Esperança e passeios na Rua 

do Jardim de acordo com as larguras e alinhamentos propostos. 

Em conformidade com a informação técnica prestada em 10 de dezembro de 2012, sobre o 

qual recaiu o despacho da Diretora do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, em 11 de 

dezembro de 2012, a pretensão está em condições de merecer a aprovação. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, concordando com a informação prestada 

pelo Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística em 11 de dezembro de 2012, constante do 

respetivo processo a folhas 368 a 370, face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

dezembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, e tendo como base o plano 

municipal de ordenamento do território, enquadramento urbanístico e as normas técnicas gerais e 

específicas da construção, nomeadamente as discriminadas nos termos de responsabilidade dos 

técnicos autores dos projetos, e constantes no presente processo de obras, deliberou por unanimidade 

aprovar o projeto de arquitetura das operações urbanísticas consubstanciadas nas obras de alteração e 
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ampliação de uma unidade industrial (fabricação de roupeiros e portaros – CAE n.º 31091-R3) e 

construção de muros confinantes com os arruamentos - legalização, condicionado ao seguinte: 

1) Previamente à emissão da autorização de utilização deverá: 

a. Proceder à reposição das infraestruturas que eventualmente venham a ser danificadas 

durante a obra; 

b. Efetuar a pavimentação da zona de passeio e alargamento da via, e valeta espraiada de 

acordo com o indicado nos pontos anteriores, devendo assegurar uma eficiente drenagem de 

águas pluviais junto à via. A ligação das águas pluviais poderá ser executada para aqueduto 

existente, devendo ser verificada a sua dimensão e respetiva capacidade de transporte e 

escoamento; 

c. Os trabalhos deverão ser acompanhados pelos serviços técnicos; 

d. Ceder ao domínio público o espaço entre os muros propostos e os arruamentos, devendo 

apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial retificada em relação ao mesmo;  

e. Na eventual inexistência de número de polícia, deverá requerer a atribuição do mesmo. 

2) Ficar sujeito às prescrições do Código Civil. 

Mais se informa que, para efeitos de licenciamento deverá, no prazo de 6 meses, a contar da 

data da notificação do ato apresentar: 

a. Declaração comprovativa da validade da inscrição do técnico autor do projeto ITED (Eng.º 

Adriano Jaime Fernandes) em Associação Pública de Natureza Profissional; 

b. Projeto de infraestruturas elétricas aprovado por entidade competente para o efeito. (O 

projeto constante nas folhas 31 não está validado). 

Deverá ainda dentro do prazo acima indicado (6 meses) apresentar: 

1) Elementos gráficos retificativos conforme indicado no parecer da Divisão de Obras Municipais 

(folhas 364), devendo a execução do passeio, valeta espraiada e o pavimento do alargamento da via ser 

preconizada com a seguinte solução: 

Passeio Rua do Jardim: 

a. O passeio deverá ser contínuos e executado com largura de 1,50m; 

b. A inclinação do passeio deverá ser de 2%, na direção da faixa de rodagem, não podendo ser 

prejudicada pelos acessos à parcela, devendo eventuais desníveis existentes serem vencidos 

no interior da mesma; 

c. O pavimento deverá ser aplicado sobre camada de fundação em material britado de 

granulometria extensa, com 0,10 m de espessura ou 0,20 m, em zonas de acesso de veículos; 

d. Deverá garantir a utilização de materiais idênticos aos existentes no local em termos de, cor, 

alinhamentos e padrão de posicionamento; 

Alargamento da faixa de rodagem Rua do Jardim:  

a. Leito do pavimento com solos selecionados com uma espessura de 0,20 m; 

b. Camada de base em tout‐venant, com 0,30 m de espessura após rega e compactação, 

aplicado em duas camadas de 0,15 m cada, devidamente regularizado; 

c. Camada de regularização de espessura média de 0,08 m, em mistura betuminosa a quente 

tipo “binder” e uma rega de impregnação com emulsão betuminosa à taxa de 1,5 Kg/m2; 
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d. Camada de desgaste em betão betuminoso na espessura média de 0,06 m depois de 

recalque, assente sobre uma rega de colagem à taxa de 1,5 Kg/m2  de betume (betão 

betuminoso executado com inertes de ofite ou basalto). 

Rua da Esperança  

a. Pavimento e valeta espraiada (1 m de largura) em calçada grossa de calcário com pendente 

mínima para escoamento das águas de 1,5%, aplicada sobre almofada de pó de pedra com 

0,10 m de espessura e juntas refechadas a pó de pedra e cimento (3/1); 

2) Elementos gráficos corrigidos conforme anteriormente indicado nos pontos 1.2 e 1.3 da deliberação 

de Câmara Municipal datada de 2011/10/18, no âmbito do IP n.º 31/10, nomeadamente: 

a. Plantas retificadas (proposta) relativamente à indicação da utilização do edifício 

anteriormente destinado a casa do guarda, devendo a mesma destinar-se a 

arrumos/escritórios de acordo com o indicado no aditamento da memória descritiva (folha 

312); 

b. Alçado do pavilhão (lado sul) retificado relativamente ao tratamento da empena devendo a 

mesma ser adequada e concordante com a das restantes fachadas, com preocupações de 

ordem estética. 

Mais deliberou o seguinte: 

1. Dar conhecimento à sociedade requerente, dos pareceres emitidos pela EDP Distribuição – 

Energia, SA e Divisão de Obras Municipais. 

2. Dispensar a audiência prévia dos interessados, de acordo com o previsto na alínea b) do n.º 2 do 

artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

13.1.8. Processo de obras particulares n.º 473/90 – Lismolde – Indústria de Moldes para Matérias 

Plásticas, Lda. 

DLB N.º 1696/12 | Presente o requerimento n.º 8978/12, subscrito pelo representante legal da 

sociedade Lismolde - Indústria de Moldes para Matérias Plásticas, Lda., NIPC 500155100, com sede na 

Zona Industrial A Amarela, Lote 11A e 12A, no lugar de Cabecinhos, freguesia de São Pedro, Concelho 

de Porto de Mós, a solicitar o licenciamento da operação urbanística consubstanciada na execução de 

obras de alteração e ampliação de estabelecimento industrial – legalização (fabricação de moldes 

metálicos), levadas a efeito no prédio situado em Alto do Vieiro, freguesia de Parceiros. 

O prédio objeto do pedido localiza-se em área de terciário, na proximidade do IC2. 

No âmbito da localização, dispensou-se a consulta à EP-Estradas de Portugal, uma vez que a 

ampliação é interior (criação de um piso intermédio) e o acesso ao estabelecimento industrial faz-se 

pela Rua do Alto Vieiro. 

Uma vez que se trata de um estabelecimento industrial existente à data da publicação do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal, a sua regularização enquadra-se no previsto no n.º 3 do 

artigo 50.º do PDM. Com esta regularização, não é previsível o agravamento das condições de trânsito, 

estacionamento, emissão de ruídos e de risco de incêndio. 
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Em conformidade com a informação técnica prestada em 13/12/2012, sobre a qual recaiu o 

despacho da Diretora do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística na mesma data, a 

pretensão está em condições de merecer a aprovação. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, concordando com a informação prestada 

pelo Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística em 13/12/2012, constante do respetivo 

processo, a folhas 72 e 72 verso, face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, e tendo como base o plano 

municipal de ordenamento do território, enquadramento urbanístico e as normas técnicas gerais e 

específicas da construção, nomeadamente as discriminadas nos termos de responsabilidade dos 

técnicos autores dos projetos, e constantes no presente processo de obras, deliberou por unanimidade 

aprovar o projeto de arquitetura da operação urbanística consubstanciada na execução de obras de 

alteração e ampliação de estabelecimento industrial – legalização (fabricação de moldes metálicos), 

levadas a efeito no prédio situado em Alto do Vieiro, freguesia de Parceiros, condicionado a apresentar 

requerimento Mod. 3, referente ao pedido de licença da legalização das alterações e ampliação do 

estabelecimento industrial, corretamente preenchido. 

Mais deliberou que para efeitos de licenciamento, deverá no prazo de 6 meses, a contar da 

data da notificação do ato, apresentar o projeto de estabilidade da área ampliada e justificação técnica, 

enquadrando a isenção da apresentação dos restantes projetos das especialidades. 

Finalmente deliberou dispensar a audiência prévia dos interessados, de acordo com o previsto 

na alínea b) do n.º 2 do artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
13.1.9. Processo de pedido de informação prévia n.º 45/12 – Luís Filipe Menitra Leal 

DLB N.º 1697/12 | Retirado. 

 

13.1.10. Processo de loteamento n.º 20/87 – Carlos Augusto Pereira Gaspar Verde de Oliveira 

DLB N.º 1698/12 | Em sede do processo de loteamento n.º 20/87, que incidiu sobre o prédio sito em 

Quinta da Barreta, em São Romão, freguesia de Pousos, titulado pelo alvará n.º 571/89, foram 

autorizados 63 Lotes destinados a habitação, tendo ainda sido cedido ao domínio público do Município 

de Leiria, as seguintes parcelas: 

i. 3.737, 00 m² destinados a arruamentos; 

ii. 5.522,00 m² destinados a passeios, estacionamentos e outras zonas livres; 

iii. 4.538,00 m² destinados à zona verde de proteção; 

iv. 2.179,00 m2 destinados a equipamento urbano. 

Aquando da aprovação do loteamento em causa, o promotor cedeu ainda 2 parcelas de 

terreno destinadas à construção de 2 postes de transformação e um lote, designado por lote 64, com 

vista à sua integração no domínio privado, com a área total de 2.179,00 m2, destinado a equipamento 

religioso. 

O lote 64 tem assim o uso definido como “Igreja”, tendo sido cedido ao domínio privado do 

município por escritura celebrada em 1989. 
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Constatou-se, no entanto, que a configuração do terreno (lote 64) condiciona muito a 

construção de um equipamento religioso, pelo que o conselho Económico da Comunidade Pastoral de 

São Romão e Guimarota propôs construir a igreja em terreno localizado na Rua da Cooperativa, para o 

qual apresentou o pedido de informação prévia n.º 42/10, deferido por deliberação de Câmara 

Municipal de 06/09/2011. 

Ao aceitar-se a proposta apresentada, para a concretização da igreja torna-se necessário 

efetuar a permuta do terreno localizado na Rua da Cooperativa, com o lote 64, devendo o uso deste ser 

alterado para habitacional, mantendo um modelo de ocupação urbanística idêntico ao que está 

definido. 

Em conclusão, a alteração pretendia ao lote 64, deve incidir sobre o uso e área do lote, por se 

verificar divergência entre a área real e a área referida no alvará de loteamento. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e considerando a informação prestada pelo 

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística em 10 de dezembro de 2012, deliberou por 

unanimidade, na qualidade de proprietária da parcela descrita, promover a alteração do loteamento 

n.º 20/87, sujeitando o procedimento às exigências procedimentais descritas nos artigos 7.º e 27.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 

30 de março. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

13.1.11. Processo de loteamento n.º 51/93 – Joaquim de Sousa Salada e Outros 

DLB N.º 1699/12 | Em sede do processo de loteamento n.º 51/93, que incidiu sobre o prédio sito em 

São Romão, freguesia de Pousos, titulado pelo alvará n.º 805/96, foram autorizados 25 Lotes 

destinados a habitação, tendo ainda sido cedido ao domínio público do Município de Leiria, a área de 

17.913,90 m2, distribuída do seguinte modo: 

i. Parcela A com 4.779,90 m² destinados a equipamento; 

ii. Parcela B com 3.667,00 m2 destinados a equipamento; 

iii. Parcela C com 655,00 m2 destinados a equipamento e zona verde; 

iv. 2.714,00 m² destinados a passeios; 

v. 1.019,00 m2 destinados a estacionamentos; 

vi. 3.574,00 m2 destinados a arruamentos; 

vii. 1.505,00m2 destinados a alargamento de arruamentos. 

Pretende-se a definição de uma nova solução que permita o futuro aproveitamento 

urbanístico das parcelas cedidas ao domínio público, de modo a garantir uma continuidade espacial dos 

espaços construídos e uma maior legibilidade do espaço público, dando assim coerência ao nível das 

densidades de ocupação do solo, valorizando a imagem urbana. 

Com vista à concretização do futuro aproveitamento urbanístico das parcelas A, B e C, que 

integram presentemente o domínio público, designadamente, da parcela A, pela Associação de Jardins 

– Escolas João de Deus, conclui-se pela necessidade do Município promover a alteração à licença do 

loteamento n.º 51/93, subtraindo as parcelas A, B e C, do domínio público em benefício do seu domínio 

privado. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e considerando a informação que antecede, 

deliberou por unanimidade, na qualidade de proprietária das parcelas descritas, promover a alteração 

do loteamento n.º 51/93, sujeitando o procedimento às exigências procedimentais descritas nos artigos 

7.º e 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 

n.º 26/10, de 30 de março. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

13.1.12. Processo de loteamento n.º 4/09 – IMOCASH – Imobiliário de Distribuição, SA 

DLB N.º 1700/12 | Presente o requerimento n.º 2716/12, subscrito pelas Sociedades Imocash – 

Imobiliário de Distribuição, SA, NIPC 501660895, e Larantigo – Sociedade de Construções, SA, NIPC 

502868295, ambas com sede na Rua Tierno Galvan, Torre 3, Piso 9, Letra J, freguesia de Santa Isabel, 

em Lisboa, a solicitar a apreciação e a aprovação de um pedido de alteração à licença de operação de 

loteamento, titulada pelo Alvará de loteamento da Zona Industrial da Cova das Faias (T. 108/82), 

emitido em 14/09/2000, e respetivos aditamentos, respeitante ao prédio sito em Zona Industrial da 

Cova das Faias - Mata Nacional dos Pinheiros, da freguesia de Marrazes, que constitui o processo n.º 

4/09. 

O pedido formulado incide sobre os lotes 7 e 8, descritos na Conservatória do Registo Predial 

de Leiria sob os n.º(s) 6181/20001219 e 6182/20001219, e inscritos na matriz urbana sob os artigos 

7728 e omisso, respetivamente, da freguesia de Marrazes, e consta, na generalidade, do seguinte: 

i. Anexação dos Lotes 7 e 8, originando a extinção do Lote 7 e a continuação da designação do 

Lote 8, bem como, a consequente reformulação dos parâmetros urbanísticos associados, 

designadamente o polígono de implantação; 

ii. Alteração dos acessos ao novo Lote 8 e a instalação de local de contentorização 

coletiva/recolha de resíduos urbanos; 

iii. Alteração de uso de pavilhão industrial para comércio. 

Os parâmetros urbanísticos (áreas de construção e áreas de implantação) do novo lote 8 

correspondem à respetiva soma dos anteriores valores dos lotes 7 e 8. 

Foi solicitado parecer à DIDEA - Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos (folhas 353 a 359), o 

qual refere que não existe qualquer linha de água (folhas 353 e 359), à DIMC - Divisão de Manutenção e 

Conservação, com parecer favorável (folhas 358 a 360) e à Junta de Junta de Freguesia com parecer 

favorável (folha 382). 

Foi ainda prestada informação pela DIPOET (verso da folha 346), segunda a qual deverá ser 

elaborado um estudo para enquadramento para a intenção de implantar alpendres abertos (conforme 

definição do Regulamento do PDM de Leiria) com um afastamento mínimo de 11,5m ao limite do lote 

na estrema aonde se realiza o acesso ao Lote (considera-se este afastamento uma vez que o alpendre 

pretendido dista cerca de 11,65m da estrema Nascente do Lote 7 e 8). 

A pretensão tem enquadramento sob o ponto de vista de integração urbana e paisagística e 

enquadramento nos termos do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 

que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de março, e ainda nos termos dos artigos 49.º e 

59.º do regulamento do PDM de Leiria, publicado pelo Aviso n.º 8229/12, de 18 de junho. 
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Nos termos do disposto nos n.º 2 e 3 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, decorreu o 

período de consulta pública e de pronúncia dos proprietários dos lotes constantes do alvará de 

loteamento, não tendo sido registada qualquer reclamação e ou sugestão. 

Decorre, ainda, do teor e conteúdo das informações técnicas e respetivos despachos exarados 

sobre as mesmas, que a presente alteração de licença de operação de loteamento se encontra em 

condições de ser aprovada. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e considerando a informação prestada pelo 

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística em 7 de dezembro de 2012, constante do 

respetivo processo a folha 381 verso, ao abrigo do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, 

deliberou por unanimidade, deferir o pedido de alteração à licença da operação do loteamento, 

titulada pelo Alvará de loteamento da Zona Industrial da Cova das Faias (T.108/82), emitido em 

14/09/2000, relativamente às alterações supramencionadas, condicionado à apresentação, no prazo de 

um ano, dos seguintes elementos: 

a) Planta de síntese do loteamento atualizada face à tramitação do presente pedido; 

b) Elementos de formato digital atualizados. (dwf para peças desenhadas e pdf ou doc 

para peças escritas). 

Mais deliberou a notificação das requerentes ao abrigo do disposto no artigo 121.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de 

março, da deliberação aprovada, informando-as ainda de que deverão, no prazo de um ano, apresentar 

comunicação prévia, de acordo com o n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de março, relativa ao projeto de alteração da rede 

viária (de acordo com o teor dos pareceres emitidos). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

13.1.13. Processo de loteamento n.º 1/12 – Manuel Gaspar de Sousa e José Gaspar de Sousa 

DLB N.º 1701/12 | Presente o requerimento n.º 501/12, subscrito por Manuel Gaspar de Sousa, NIF 

152840451, residente na Rua Agodim de Cima, n.º 270, em Agodim, freguesia de Colmeias, e José 

Gaspar de Sousa, NIF 166359769, residente na Avenida Marquês de Pombal, Lote 22, 8.º Direito, 

freguesia de Leiria, a solicitar a apreciação e a aprovação de um pedido de alteração à licença de 

operação de loteamento, titulada pelo Alvará de loteamento da Zona Industrial da Cova das Faias (T. 

108/82), emitido em 14/09/2000, e respetivos aditamentos, respeitante ao prédio sito em Zona 

Industrial da Cova das Faias - Mata Nacional dos Pinheiros, da freguesia de Marrazes, que constitui o 

processo n.º 1/12. 

O pedido formulado incide sobre o lote n.º 27, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Leiria sob o n.º 6201/20001219, e inscrito na matriz urbana sob o artigo 7748, da freguesia de 

Marrazes, e consta, na generalidade, da alteração de uso, de indústria para indústria, comércio e 

serviços. 

Nos termos do disposto nos n.º 2 e 3 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, decorreu o 
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período de consulta pública e de pronúncia dos proprietários dos lotes constantes do alvará de 

loteamento, não tendo sido registada qualquer reclamação e ou sugestão. 

Decorre, ainda, do teor e conteúdo das informações técnicas e respetivos despachos exarados 

sobre as mesmas, que as alterações localizam-se em Área Industrial, dentro do Perímetro Urbano da 

Cidade de Leiria, de acordo com o disposto no PDM de Leiria, publicado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 84/95, de 4/09/1995, na sua atual redação, e estão inseridas no loteamento da Zona 

Industrial da Cova das Faias, titulado com Alvará de loteamento da Zona Industrial da Cova das Faias (T. 

108/82), emitido em 14/09/2000. 

A pretensão ao abrigo do 21.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação que 

lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de março, tem enquadramento sob o ponto de vista 

de integração urbana e paisagística (esta predominantemente com edifícios de características 

industriais), bem como ao abrigo do PDM de Leiria, nomeadamente o artigo 49.º da 6.ª alteração ao 

regulamento do PDM, publicado pelo Edital n.º 763/11, de 4 de agosto de 2011. 

Foi solicitado parecer à Junta de Freguesia (folha 27). 

Assim, considera-se que a presente alteração da licença de operação de loteamento se 

encontra em condições de ser aprovada. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e considerando a informação prestada pelo 

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística em 23 de novembro de 2012, constante do 

respetivo processo a folha 26, ao abrigo do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, deliberou 

por unanimidade, deferir o pedido de alteração à licença da operação do loteamento, titulada pelo 

Alvará de loteamento da Zona Industrial da Cova das Faias (T.108/82), emitido em 14/09/2000, 

condicionado à apresentação da planta de síntese do loteamento, incluindo o quadro de síntese 

atualizado atento às alterações agora aprovadas. 

Mais deliberou, e uma vez cumprida a condição, autorizar a emissão do respetivo aditamento 

ao mesmo, ao abrigo do n.º 1 do artigo 5.º, da alínea a) do n.º 1 do artigo 23.º e artigo 27.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de 

março. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

13.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com o Gabinete de Reabilitação Urbana 

13.2.1. Exercício do direito de preferência. Alienação da fração autónoma “j” pertencente ao imóvel 

sito na Avenida Ernesto Korrodi n.º 16, Leiria 

DLB N.º 1702/12 | Presente o pedido sobre o eventual exercício do direito de preferência, por parte do 

Município de Leiria relativamente à alienação da fração autónoma “J” pertencente ao imóvel sito na 

Avenida Ernesto Korrodi n.º 16, 4.º Esq. em Leiria com o número de matriz 1954, cujo valor da venda é 

de 105000 euros, conforme se encontra publicitado no site do programa “Casa Pronta”, Anúncio 

61742/2012.  

Sobre o pedido formulado foi prestada, por parte do Gabinete de Reabilitação Urbana a 

seguinte informação: 
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 “Trata‐se de um pedido efetuado por Neida Pereira de Moura Cantante, contribuinte n.º 111953251, 

sobre o eventual exercício do direito de preferência por parte do Município relativamente à alienação da 

fração autónoma “J” pertencente ao imóvel sito na Avenida Ernesto Korrodi n.º 16, 4.º Esq.º em Leiria 

com o número de matriz 1954, cujo valor da venda é de 105000 euros, conforme se encontra publicitado 

no site do programa “Casa Pronta”, Anúncio 61742/2012. 

O imóvel em causa encontra‐se abrangido pela Área de Reabilitação Urbana da Cidade de Leiria, 

(resultado da conversão da Área Crítica), aprovada por deliberação da Assembleia Municipal de 

17/12/2011, aplicando‐se o preceituado no artigo 58.º do Decreto‐Lei n.º 307/2009, de 23/10. 

Após análise da situação do referido imóvel, considera‐se que este não se encontra em situação que 

ponha em causa nenhum tipo de intervenção prevista pelo município no âmbito da operação de 

reabilitação urbana. 

Pelo exposto, propõe‐se que não seja exercido o Direito de Preferência. 

No entanto, e tendo em consideração: 

1. Que segundo o artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5‐

A/2002, de 11 de janeiro, a competência para a tomada de decisão é da Câmara Municipal; 

2. Que devido à alienação da fração autónoma “J” pertencente ao imóvel em causa estar a 

decorrer no âmbito do processo “ Casa Pronta”, cujo prazo para pronúncia é de 10 dias úteis, 

findo os quais a ausência de resposta será considerada como resposta negativa, pelo que não 

seria útil a tomada de decisão posterior a essa data. 

Propõe‐se que a decisão seja tomada pelo Sr. Presidente, carecendo de ratificação da Câmara 

Municipal, nos termos do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5‐

A/2002, de 11 de janeiro”. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto em epígrafe e concordando com o teor da 

informação prestada pelo Gabinete de Reabilitação Urbana, deliberou por unanimidade, ao abrigo das 

disposições conjugadas do n.º 3 do artigo 137.º do Código de Procedimento Administrativo e no n.º 3 

do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 

ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de 10/12/2012, que 

determinou o não exercício do direito de preferência, na alienação da Fração Autónoma “J” 

pertencente ao Imóvel sito na Avenida Ernesto Korrodi n.º 16, Leiria, inscrito na matriz predial urbana 

com o n.º 1954, da freguesia de Leiria.   

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

13.2.2. Declaração de prédios devolutos na área de reabilitação urbana 

DLB N.º 1703/12 | O Gabinete de Reabilitação Urbana elaborou um levantamento dos edifícios 

devolutos e degradados, conforme previsto nos termos do Decreto-Lei n.º 159/2006, de 8 de agosto, 

respeitante à Área de Reabilitação Urbana da cidade de Leiria. 

Do facto foi dado conhecimento através do edital nº129/2012, de 12 de novembro. 

Não tendo havido reclamações no âmbito da audiência dos interessados, foi elaborada a lista 

final conforme a informação do Gabinete de Reabilitação Urbana, que se transcreve: 

Informação do Técnico 

Assunto: Lista final de edifícios devolutos e degradados 
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 “Da lista de edifícios devolutos e degradados aprovada por deliberação da Assembleia Municipal, de 28 

de setembro de 2012, sob proposta da Câmara Municipal, foram retirados 6 edifícios devolutos e 1 

edifício degradado pelas razões que a seguir se apresentam: 

1 ‐ Por terem inquilinos, deixaram de ser considerados devolutos os edifícios a seguir identificados:  

 Matriz Urbana nº 04716;  

 Matriz Urbana nº 00556; 

 Matriz Urbana nº 02146; 

2 ‐ Por se encontrarem em obra, deixaram de ser considerados devolutos os edifícios a seguir 

identificados:  

Matriz Urbana nº 00508; 

Matriz urbana nº 00688;  

Matriz Urbana nº 02828; 

3 ‐ Por terem sido executadas as obras, determinadas no âmbito da vistoria nº14/2011, deixou de 

constar da lista de degradados o edifício com a Matriz Urbana nº01357. 

Pelo exposto propõe‐se que sejam declarados como devolutos e degradados os edifícios constantes da 

lista anexa”. 

Assim, para dar cumprimento à deliberação da Assembleia Municipal de 28 de setembro de 

2012, relativamente à majoração da taxa do imposto municipal dos prédios urbanos devolutos e 

degradados, na Área de Reabilitação Urbana e conforme o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 64.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada, propõe-se que sejam declarados como devolutos e 

degradados os edifícios constantes da lista anexa. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto em epígrafe e concordando com o teor da 

informação prestada pelo Gabinete de Reabilitação Urbana, deliberou por unanimidade, declarar os 

edifícios constantes da lista em anexo, como devolutos e edifícios degradados (Anexo Q). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

13.2.3. Programa de Reabilitação dos Edifícios do Centro Histórico. PRECH 2007/2008 

DLB N.º 1704/12 | Conforme despacho proferido pelo Senhor Vereador Lino Pereira, em 11/12/2012, 

referente à Ata n.º 3 da Comissão de Acompanhamento que abaixo se transcreve, verificou-se que o 

contrato de concessão de apoio financeiro entre o Município de Leiria e Zeferino Ferreira Lourenço, no 

valor de €5.389,02 (cinco mil trezentos e oitenta e nove euros e dois cêntimos), não foi realizado. 

Verificou-se ainda que o contrato de concessão de apoio financeiro entre o Município de Leiria e Hilda 

da Silva Costa não foi cumprido.  

Assim, propõe-se que o assunto seja sujeito a deliberação de Câmara no sentido da resolução 

do contrato de concessão de apoio financeiro entre o Município de Leiria e Hilda da Silva Costa, por 

incumprimento por parte do beneficiário das obrigações por si resultantes, conforme o previsto no n.º 

4 da Cláusula Segunda do referido contrato. 

“Programa de Reabilitação dos Edifícios do Centro Histórico PRECH – 2007/2008 

Ata n.º 3 da Comissão de Acompanhamento do Programa PRECH 

Ao décimo dia do mês de dezembro de dois mil e doze, reuniu a Comissão de Acompanhamento para 

análise dos seguintes assuntos: 
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1. Concessão de apoio financeiro  entre o Município de Leiria e Zeferino Ferreira Lourenço (Cabimento 

PRC. 2878/08), no montante de 5.389.02 (cinco mil trezentos e oitenta e nove euros e dois cêntimos), 

incluindo IVA à taxa legal em vigor, destinado a obras de reabilitação do edifício de que é proprietário; 

2. Contrato de concessão de apoio financeiro  entre o Município de Leiria e Hilda da Silva Costa 

(Cabimento PRC. 2877/08), datado de 30 de janeiro de 2009, no montante de €3.225.90 (três mil 

duzentos e vinte e cinco euros e noventa cêntimos), incluindo IVA à taxa legal em vigor, destinado a 

obras de reabilitação do edifício de que é proprietária; 

Relativamente ao primeiro ponto, e uma vez que não foi assinado o respetivo contrato pelas razões 

expostas pelo interessado as quais foram dadas a conhecer à Câmara (deliberação de 31/03/2009), 

poderá proceder‐se ao estorno referente à verba cabimentada. 

No que respeita ao segundo ponto, constata‐se que até à presente data não foram iniciadas as obras 

previstas no contrato, não tendo sido dado cumprimento ao previsto nos n.os 1 e 3 do  artigo 22.º do 

regulamento do programa. 

Assim, e conforme o previsto  no n.º 4 da Cláusula Segunda do referido contrato, deverá a Câmara 

Municipal proceder à resolução do  mesmo por incumprimento por parte do beneficiário das obrigações 

para si resultantes do contrato de reabilitação, bem como o estorno referente à verba cabimentada”. 

A Câmara, depois de analisar o assunto em epígrafe e concordando com o teor da ata da 

Comissão de Acompanhamento, deliberou por unanimidade proceder à resolução do assunto 

respeitante ao contrato de concessão de apoio financeiro entre o Município de Leiria e Hilda da Silva 

Costa, datado de 30 de janeiro 2009, no montante de €3.225,90 (três mil duzentos e vinte e cinco euros 

e noventa cêntimos), por incumprimento por parte do beneficiário das obrigações por si resultantes 

conforme o previsto no n.º 4 da Cláusula Segunda do referido contrato.  

Mais deliberou proceder ao estorno referente à proposta de cabimento n.º 2877/08, e da 

proposta de cabimento n.º 2878/08. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 Processos de obras submetidos a despacho 

Conforme delegação da Câmara Municipal, para despacho dos processos de obras, o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal apresentou a relação que se apensa ao original da presente ata (ANEXO 

R). 

 

 Assuntos não incluídos na ordem do dia 

Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade analisar ainda o seguinte assunto: 

 

PONTO UM 
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Oposição à renovação do contrato de arrendamento celebrado com a “Promolazer, Sociedade de 

Promoção de Empreendimentos Turísticos, Limitada”. Para conhecimento da notificação da 

arrendatária 

DLB N.º 1705/12 | Considerando o contrato de arrendamento comercial celebrado em 28/05/1998 

entre o Município de Leiria e a sociedade “Restaurante Esplanada de Leiria, Lda.”, de espaço sito no 

Jardim Luís de Camões, em Leiria, pelo período de 7 meses, com início a 01/06/1998, renovando-se por 

períodos de 1 ano, até 31/12/2010. 

Considerando que, em 07/05/2002, a Câmara Municipal de Leiria deliberou não exercer o 

direito de preferência e autorizar o trespasse do estabelecimento comercial à sociedade “Promolazer, 

Sociedade de Promoção de Empreendimentos Turísticos, Limitada”. Mais deliberou aceitar a proposta 

da sociedade Promolazer relativamente à alteração e aditamento do clausulado do contrato inicial de 

1998. 

Considerando que, em 31/05/2002, em cumprimento do deliberado pela Câmara Municipal, 

foi assinado um documento particular entre o Município de Leiria, na pessoa da então Presidente da 

Câmara Municipal e a sociedade “Promolazer, Sociedade de Promoção de Empreendimentos Turísticos, 

Limitada” com o título de “Alteração de Contrato de Arrendamento” passando o arrendatário do 

contrato de 28/05/1998 a ser a sociedade identificada que, nos termos da cláusula segunda, adquiriu o 

direito a instalar e explorar o estabelecimento até 31/12/2010. 

Considerando que, conforme se concluiu na informação jurídica n.º 267/2010, que mereceu 

concordância superior, deveria o Município de Leiria comunicar a sua oposição à renovação do 

contrato, com uma antecedência não inferior a um ano do seu termo, impedindo assim a sua 

renovação, conforme previsto nos artigos 1097.º e 1110.º do Código Civil (CC): “(…) Pela aplicação 

forçosa da nova lei, o contrato é válido até 31/12/2013 devendo o Município manifestar a sua oposição 

à renovação até 30/12/2012. Caso contrário o contrato continuar‐se‐á a renovar.” 

Considerando que, conforme informação jurídica prestada em 06/12/2012, que mereceu 

despacho de concordância superior, o contrato de arrendamento em causa foi afetado pela entrada em 

vigor em 12/11/2012, da Lei n.º 31/2012, de 14 de agosto, diploma que procede à revisão do regime 

jurídico do arrendamento urbano, alterando o Código Civil e a Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro.  

Considerando que a entrada em vigor da Lei n.º 31/2012 veio alterar os períodos de 

antecedência previstos no Código Civil, que agora se estabelecem em 120 dias para os contratos cujo 

prazo de duração inicial ou da sua renovação seja igual ou superior a um ano e inferior a seis anos. 

Considerando que, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 1097.º do CC, deverá este 

Município, se assim o entender, comunicar ao arrendatário a sua pretensão em pôr fim ao contrato em 

vigor, opondo-se à sua renovação automática, 120 dias contados do termo do prazo da sua renovação 

(31/12/2013), ou seja, até 31/08/2013. 

Considerando que o Presidente da Câmara Municipal possui competência própria, no âmbito 

da administração corrente do património municipal, para proceder à comunicação para oposição à 

renovação automática do contrato, ao abrigo do disposto na alínea h) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. 
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Considerando os fundamentos de facto e de direito enunciados, melhor prescritos nas 

informações jurídicas mencionadas, entendeu-se, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 1097.º do 

Código Civil, comunicar ao arrendatário “Promolazer, Sociedade de Promoção de Empreendimentos 

Turísticos, Limitada” a pretensão deste Município, em pôr fim ao contrato em vigor, opondo-se à sua 

renovação automática, 120 dias contados do termo do prazo da sua renovação (31/12/2013), ou seja, 

até 31/08/2013, conforme ofício que se junta.  

Considerando o previsto nos n.os 1 e 2 do artigo 9.º do NRAU (Novo regime do Arrendamento 

Urbano, aprovado pela Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, e revisto pela Lei n.º 31/2012, de 14 de 

agosto) foi decidido, que a comunicação de oposição à renovação fosse feita por carta registada com 

aviso de receção, para o locado e para a sede da sociedade, não sendo necessário aguardar pelo 

terminus do prazo para o fazer. 

Considerando que o contrato de arrendamento de 1998 e o documento assinado em 2002 

resultam de deliberações da Câmara Municipal, tomadas em suas reuniões de 22/04/1998, 06/05/1998 

e 07/05/2002, tendo sido assinados pela então Presidente da Câmara Municipal, em sua representação. 

Considerando a estabilidade e a coerência na tomada de decisões relativamente ao contrato 

de arrendamento cujos efeitos agora se pretende fazer cessar, é presente à Câmara Municipal o 

respetivo processo, para que dele tome conhecimento, um vez que foi iniciado por este mesmo órgão. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das competências que lhe são 

cometidas na alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, tomou conhecimento da comunicação ao arrendatário 

“Promolazer, Sociedade de Promoção de Empreendimentos Turísticos, Limitada” da oposição deste 

Município à renovação automática do contrato, pelo que os seus efeitos cessarão definitivamente em 

31/12/2013, data em que a sociedade arrendatária deverá proceder à desocupação e entrega do 

imóvel, com as reparações que lhe incumbam. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 

 

 Encerramento da reunião 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal 

encerrada a reunião, eram dezassete horas e trinta minutos mandando que, de tudo para constar, se 

lavrasse a presente ata que eu, Sandra Almeida Reis, Técnica Superior, mandei escrever e subscrevo. 

O Presidente da Câmara Municipal _______________________________________________ 

A Secretária da reunião ____________________________________________________________ 
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